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 تعزيز األمم املتحدة 
 استعراض التعاون التقين يف األمم املتحدة 

  تقرير األمني العام 
موجز 

ُأعد هذا التقريـر عمـال بـالفقرة ٢٣ مـن قـرار اجلمعيـة العامـة ٣٠٠/٥٧ الـيت رحبـت 
اجلمعية العامة مبوجبها باقتراح األمني العام الوارد يف اإلجراء ١٥ من تقريـره املعنـون �تعزيـز 
ــة  A و Corr.1) بـإصدار وثيق األمـم املتحـدة: برنـامج إلجـراء املزيـد مـن التغيـريات� (57/387/

توضح األدوار واملسؤوليات للتعاون التقين يف جماالت رئيسية. 
وال يشمل التقرير اموعة الكاملة من أنشـطة التعـاون التقـين الـيت تضطلـع ـا األمـم 
املتحدة ووكاالا املتخصصة، فهو يركـز علـى عـدد حمـدود مـن املسـائل. وقـد ُأختـريت هـذه 
املسـائل إليضـاح كـل مـن النطـاق الواسـع ألنشـطة التعـاون التقـين لألمـم املتحـــدة واختــالف 
نوعياا. وقد ُأختريت هذه املسائل أيضا، علــى وجـه العمـوم، ألن هلـا ارتباطـا وثيقـة باألمانـة 

العامة لألمم املتحدة. 
وحيلل التقرير أيضا العوامل اليت هلا أثر على تقسيم العمل احلايل بـني خمتلـف كيانـات 
األمم املتحدة، مبا فيها تلك املتصلـة بـالتمويل. وقـد حـددت يف التقريـر اـاالت الـيت تتطلـب 

مزيدا من إيضاح األدوار واملسؤوليات، وسيجري متابعتها تبعا لذلك. 
وجيـري تقـدمي هـذا التقريـر إلعـالم اجلمعيـــة العامــة، وينبغــي أن يقــرأ بــاالقتران مــع 
ـــذ اإلجــراءات احملــددة يف تقريــر األمــني العــام املعنــون �تعزيــز األمــم  A/58/351 �حالـة تنفي

املتحدة: برنامج إلجراء املزيد من التغيريات��. 
 



203-52983

A/58/382

احملتويات 
الصفحةالفقرات 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة ١٣-٢٢أوال -

. . . . . . مسائل أوسع نطاقا ذات تأثري على أنشطة التعاون التقين لألمم املتحدة ٢٣٩-٨٣ثانيا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ما املقصود بالتعاون التقين؟ ٢٣٩-٣٠ألف -

. . . . . . . . . . . . . تعددية مصادر التعاون التقين لدى األمم املتحدة ٣١١١-٤١بـــاء -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املرحلة االنتقالية يف األمم املتحدة ٤٢١٥-٥٧جيم -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البنك الدويل ٥٨٢١-٧٢دال -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعزيز التنسيق واملواءمة ٧٣٢٧-٨٣هـاء -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االستنتاجات ٨٤٣٠-٨٦ثالثا -
  املرفق 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٢استعراض املسائل املختارة
  التذييالت 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . موجز أشكال الكيانات املعنية حسب املسألة ٣٤ألف -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الكوارث الطبيعية (ختفيف وطأا والتأهب هلا) ٣٥بـــاء -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التجارة ٤٤جيم -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الطاقة ٥٩دال -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بناء السالم ٦٨هــاء -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سيادة القانون ١٠٠واو  -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إدارة القطاع العام ١٢٦زاي  -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ١٣٤حـاء -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . األلغام األرضية ١٤٥طـاء -
. . . . . . . . . . . . . . فريوس نقص املناعة البشرية/متالزمة نقص املناعة املكتسب (اإليدز) ١٥٠يــاء -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املرأة واملسائل اجلنسانية ١٦١كاف -

 



03-529833

A/58/382

مقدمة  أوال -
ـــن  جـرى االلـتزام يف التقريـر املعنـون �تعزيـز األمـم املتحـدة: برنـامج إلجـراء املزيـد م - ١
التغيـريات� (A/57/387 و Corr.1) باسـتعراض أنشـطة التعـاون التقـين لألمـــم املتحــدة وإعــداد 
ـــذه الوثيقــة ُأعــدت  وثيقـة حتـدد األدوار واملسـؤوليات للتعـاون التقـين يف جمـاالت رئيسـية. وه
استجابة لذلك االلتزام. ويتمثل أحد األهداف الرئيسية لالسـتعراض توفـري معلومـات مقتضبـة 
وذات طابع عام أساسا بشأن جمموعـة خمتـارة مـن املسـائل الـيت تضطلـع حياهلـا األمـم املتحـدة 
بالتعاون التقين بغية مساعدة بلدان الربنامج يف عملية صنـع القـرار فيمـا يتعلـق بالتعـاون التقـين 

واملاحنني يف تعديل قرارام اخلاصة بالتمويل حيثما اقتضى األمر. 
وعمـال علـى حتديـد املسـائل الـيت قـد يتكشـف يف ايـة املطـاف أــا تقتضــي إيضــاح  - ٢

األدوار واملسؤوليات، تقرر تطبيق أربعة مبادئ رئيسية: 
أن يعـهد باملسـؤولية الرئيسـية عـن مسـألة أو نشـــاط مــا إىل الكيــان األفضــل  (أ)

جتهيزا من الناحية الفنية لتولَّيها؛ 
ــاون  أن تعمـل الكيانـات الـيت تتـوىل الـدور الطليعـي بصـدد مسـألة معينـة بالتع (ب)
الوثيق مع باقي هيئات األمم املتحدة بدال من حماولة إجياد ازدواج يف اخلـربة املتاحـة يف أمـاكن 

أخرى يف املنظمة؛ 
أن تبـذل جـهود أكـثر منهجيـة لالسـتفادة مـن الرصيـد الضخـم مـن املعـــارف  (ج)

واخلربات املوجود خارج منظومة األمم املتحدة؛ 
أن تتـوىل الكيانـات الـيت لديـها حضـور وخـربة ميدانيـة مثبتـــة تقــدمي التعــاون  (د)
التقين إىل أقصى حد ممكن. وينبغي أن تقدم كيانـات األمانـة العامـة التوجيـه واخلـربة املتعلقـني 

بالسياسة العامة، حسب االقتضاء. 
وتغطي أنشطة التعاون التقين يف األمم املتحدة طائفة عريضة مـن الوحـدات التنظيميـة  - ٣
والبلدان وجمموعات من البلدان اليت حتصل على اخلدمات، وجمموعات املسائل اليت ال حد هلـا 
تقريبـا والـيت تعـاجل يف أنشـطة مشـاريع فرديـة. وقـد وضعـت جمـالس اإلدارة توجيـهات خاصــة 
بالسياسات والعمليات لشىت الوحدات التنظيمية تعتـرب سـليمة بوجـه عـام، ولكـن ال ميكـن يف 
الوقت نفسه أن يتوقع منـها أن تراعـي مجيـع عنـاصر العالقـات املترابطـة مـع الكيانـات العاملـة 
األخـرى. ذلـك أن النظـام معقـد، والترشـيد الكـامل التــام للنشــاط أمــر غــري ممكــن، وال هــو 
بالضرورة مستصوب. وجيب أن يكون اهلدف يف النهايـة هـو السـعي إىل حتقيـق أفضـل تـوازن 
ممكن بني أهداف النظام والتعـاون والتماسـك داخـل منظومـة األمـم املتحـدة، مـع السـماح يف 
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الوقـت نفسـه لوحـدات التعـاون التقـــين باالســتجابة لتوجيــهات جمــالس إدارــا واحتياجــات 
زبائنها ومموليها بطريقة إبداعية وابتكارية. 

وتقرر عند إجراء االستعراض العمل علـى أسـاس املسـائل بـدال مـن أسـاس مؤسسـي.  - ٤
ويعكس هذا القلق الذي أعرب عنه الكثري من احملاورين بأن املسائل عمومـا تـترك أثرهـا علـى 
أكـثر مـن آليـة واحـدة لتحقيـق التعـاون التقـين. ويف حــني أن الواليــات املؤسســية قــد تكــون 
واضحة متاما، فإن املشاكل نفسها عادة ما تكون غري مرتبة علـى اإلطـالق ونـادرا مـا تتمشـى 
بصورة دقيقــة مـع الواليـات املؤسسـية لألمـم املتحـدة. ولذلـك فـإن اسـتخدام املسـائل كنقطـة 

انطالق هو الذي ميكن من حتقيق الوضوح والتوجيه العمليني إىل أقصى حد. 
وقد اختار هذا التقرير عددا حمدودا من املسائل البارزة بغية دراسة الكيفية اليت يعمـل  - ٥
ــا النظــام حاليــا، ولكــي يســتعرض علــى هــذا األســاس مــا الــذي ميكــن إليضـــاح األدوار 
ـــن  واملسـؤوليات أن يسـهم بـه يف حتسـني األثـر الكلـي. وقـد اختـريت املسـائل إليضـاح كـل م
ـــم املتحــدة يف جمــال التعــاون التقــين واختــالف نوعيــات هــذه  النطـاق العريـض ألنشـطة األم
األنشطة. وقد اختريت املسائل، على وجه العموم، ألن هلا ارتباطا وثيقا باألمانة العامـة لألمـم 

املتحدة. 
ومثة عدد حمدود من القضايا القطاعية التقليدية – مثل الطاقـة. وتعكـس قضايـا أخـرى  - ٦
مسائل شاملة لقطاعات متعددة جيب يف اية املطاف أن تســتوعب كمعايـري إرشـادية أساسـية 
يف مجيـع أنشـطة التعـاون التقـــين – مثــل املــرأة ونــوع اجلنــس، وبنــاء الســالم وتكنولوجيــات 
املعلومات واالتصاالت. ومثة قضايا أخـرى تعكـس مسـائل جديـدة وناشـئة هلـا طـابع سياسـي 
وثقـايف حسـاس – مثـل سـيادة القـانون وبنـاء السـالم. غـري أن البعـــض اآلخــر مــن القضايــا – 
فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/متالزمـة نقـــص املناعــة املكتســب (اإليــدز) – يعكــس اهتمامــا 
أساسـيا يسـود كثـريا مـن أجـــزاء منظومــة األمــم املتحــدة، وشــهد الــدول األعضــاء تضطلــع 
بترتيبـات فريـدة لتشـجيع اسـتجابة كاملـة ومتسـقة هلـذا التحـدي مـــن جــانب منظومــة األمــم 
املتحدة. ولكل نوع من هذه القضايا آثار خمتلفة بالنسبة إىل التحدي املتمثل يف ضمان اتسـاق 

وفاعلية اجلهود مع إيضاح األدوار واملسؤوليات يف الوقت نفسه. 
وفيما يتعلق بكل قضية، استهدف هذا التقرير عدة أهداف:  - ٧

ــواع  توثيـق التركـيز األساسـي لكـل كيـان يف األمـم املتحـدة علـى القضيـة وأن (أ)
األنشطة اليت يضطلع ا حياهلا؛ 

حتديـد التحديـات اهليكليـة احلاليـة داخـل منظومـــة األمــم املتحــدة إزاء إجنــاز  (ب)
التعاون التقين على حنو يتسم بالفاعلية والكفاءة؛ 
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إلقاء األضواء على جماالت معينة قد يتطلـب العمـل املقبـل فيـها حتديـد مـا إذا  (ج)
كانت هناك حاجة إىل إجياد شكل ما من توحيد املسؤوليات أو نقلها أو إيضاحها. 

ويف معاجلـة القضايـا الفرديـة، يركـز هـذا التقريـر يف املقـام األول علــى األمانــة لألمــم  - ٨
املتحدة والصناديق والربامج، والكيانات األخرى يف األمم املتحدة مثل مفوضية األمم املتحـدة 
حلقوق اإلنسان وبرنامج األمم املتحدة املشـترك املعـين بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز، 
واللجـان اإلقليميـة. ومل تعـاجل أدوار التعـاون التقـين للوكـاالت املتخصصـــة نظــرا إىل هياكلــها 
القانونية املستقلة. وعمال على توفري بعض املعلومات األساسـية الالزمـة لتفـهم هيكـل النشـاط 
األعرض لبعض القضايا اليت يرتبط فيها البنك الدويل أو منظمة التجارة العاملية ارتباطــا رئيسـيا 
بالكيانات التنظيمية لألمم املتحدة، قُدمت معلومات حمدودة عن أنشطتها. والقصد مـن ذلـك 
هو جمرد حتسني تفهم الصورة األعرض، وال يعين أن هذه املنظمات تقع بصورة أخـرى داخـل 

نطاق هذا التقرير. 
ويرد فيما بعد يف هذه الوثيقة ج مفـاهيمي إزاء التفكـري بشـأن التعـاون التقـين. وقـد  - ٩
تبني يف مجع املعلومات أنـه ليـس مـن السـهل التفريـق بوضـوح وبصـورة مسـتمرة بـني التعـاون 
ـــة بشــأن األنشــطة الــيت تنــدرج  التقـين واألنشـطة األخـرى. فـهناك آراء متباينـة داخـل املنظوم
ـــد بذلــت  بصـورة مشـروعة حتـت عنـوان التعـاون التقـين. وعلـى الرغـم مـن أن مثـة حمـاوالت ق
لتنميط تقدمي املعلومات فإـا مل تكلـل دومـا بالنجـاح الكـامل. وبـالنظر إىل التفسـري األعـرض 
كثريا الذي يقدم يف هذا العصر (انظر املناقشة أدناه) التسـاع نطـاق أنشـطة التعـاون التقـين يف 
ظـل جمموعـة منوعـة مـن األمسـاء ذات الصلـة، فـإن هـذا التقريـر يستشـــرف أبعــادا متراميــة يف 

موضوع حبثه. 
ـــة حتقيــق  وتطـرح عمليـة حتقيـق التكـامل أيضـا سلسـلة مـن التحديـات. وحتـدث عملي - ١٠
التكامل حني حتاول منظمة ما كفالة إدماج اعتبار هام (مثل نوع اجلنس أو حقـوق اإلنسـان) 
يف مجيـع أنشـطة التعـاون التقـين الـيت تضطلـع ـا األمـم املتحـــدة. ويف هــذا التقريــر، أدرجــت 
ـــق أهــداف األمــم  أنشـطة حتقيـق التكـامل، عمومـا، حيثمـا رئـي أـا متثـل عنـاصر هامـة لتحقي
املتحدة األعرض بشأن القضية. على أن هذا النهج ال خيلو من الصعوبـات، وكـانت األحكـام 
املتخذة لصاحل التبسيط تعسـفية بـالضرورة. وإدراج قضايـا مثـل املـرأة ونـوع اجلنـس يف أوجـه 
النشاط الرئيسية، على سبيل املثال، كـان يعـين إظـهار أن كـل كيـان تنظيمـي يشـترك فعـال يف 
التعاون التقين يف هذا اال. وتقرر أال يبني هذا النوع من النشاط إال يف احلاالت الـيت أدرجـه 
فيها الكيان املعين بوصفه جماال نظم فيه بصورة مستقلة عنصرا برناجميا أو وحدة مـن املوظفـني 
إلجراء عملية التكـامل، أو يضطلـع بوضـوح مبجموعـة منوعـة مـن األنشـطة املوجهـة إىل هـذه 
القضيـة. ومل يعـد برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، مثــال، يعــرض قضيــة املــرأة ونــوع اجلنــس 
كمجـال مـن جمـاالت عملـه الرئيسـية، وإن كـان الربنـامج اإلمنـائي يضطلـع بنشـاط بعــدد مــن 
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أنشطة املشاريع اهلامة لتحقيق األهداف املتصلة بقضايا املرأة ونوع اجلنس. وفضال عن ذلـك، 
فـإن لديـه التزامـا رئيسـيا وموظفـني وسياسـات وإجـراءات لتحقيـق التكـامل مـن أجـل ضمـــان 

مراعاة قضايا نوع اجلنس يف سائر جمموعة أنشطته. 
ومثـة حتـد آخـر هلـذه الوثيقـة متثـل يف درجـة التبسـيط الـالزم لتوفـري معلومـات أساســية  - ١١
تكون مفهومة ومفيدة للقارئ. وقد اتبع عدد من املبـادرات يف سـائر أرجـاء املنظومـة إلعـداد 
قوائـم بـالقدرات املوجـودة يف عـدد مـن القطاعـات احملـــددة. وقــد واجــهت هــذه املبــادرات، 

عموما، مصاعب عملية تواجدت أيضا أثناء إعداد هذه الوثيقة: 
ال تكفي املعلومات أحيانا للسماح بتصنيف األنشطة  �

اإلغراق يف التفاصيل إىل حد يصعب معه التفريق بني جمـاالت النشـاط الرئيسـية وبـني  �
املهام الفرعية 

عدم وجود هيكل مشترك للتعاريف من أجل تصنيف األنشطة.  �
وال يسـعى التقريـر، نظـرا لرحابـة نطاقـه، إىل حماكـاة هـذا الضـرب النـــافع مــن قوائــم 
احلصر احملددة املوضوع، بل يهدف إىل تقدمي دليل مبسـط جـدا. واقتضـى هـذا التبسـيط قـدرا 

معينا من االستنساب وحجب التفاصيل. 
وينبغي كذلك وضع التقرير يف سـياق اإلطـار األوسـع لألنشـطة اإلصالحيـة األخـرى  - ١٢
واملداوالت اجلارية األخـرى داخـل األمـم املتحـدة. وللمسـاعدة يف هـذا، يقـدم الشـكل التـايل 

رمسا بسيطا توضيحيا �إلطار الوضع العام لإلجراء اإلصالحي �١٥. 
 

شكل 

إطار الوضع العام لإلجراء اإلصالحي ١٥ 

التداخل االزدواجية التنسيق  التنسيق  الترابط  التأثري 

    جانب العرض جانب الطلب     

العرض  الطلب  التأثري 

اإلجراء اإلصالحي ١٥  اإلجراء اإلصالحي ١٤   
 

التمويل 
الوثيقة E/2003/89 الصادرة عن الس االقتصادي واالجتماعي 

�متويل أنشطة التعاون اإلمنائي اليت تضطلع ا منظومة األمم املتحدة� 
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ـــدة،  يعــاجل اإلجــراء اإلصالحــي ١٥ مســائل مــن قبيــل مســؤوليات الوكــاالت الرائ - ١٣
والتحديـات الـيت تعـترض سـبيل اإلجنـاز الفعـــال الكــفء، وواليــة كــل كيــان مــن الكيانــات 
التشغيلية املختلفة. ويندرج يف صلب هذا النــهج العـام مفـهوما �التداخـل� و�االزدواجيـة�. 

وللمساعدة يف هذا النقاش، ُوضع تعريفان اعتباطيان هلذين املصطلحني. 
يعترب التداخل قائما عندمـا يتـوىل أكـثر مـن كيـان واحـد، تقـدمي التعـاون الفـين بشـأن  - ١٤
املسألة ذاا. وباستخدام هذا التعريف، ستوضح الوثيقة فيما يلـي أن التداخـل ظـاهرة متفشـية 
يف منظومـة األمـم املتحـدة. أمـا �االزدواجيـة�، فتعتـرب قائمـة عندمـا ميـــارس أكــثر مــن كيــان 
واحد، بصورة جوهرية، النوع ذاته من العمــل أو يقـدم، مـن الناحيـة اجلوهريـة، الضـرب ذاتـه 
من اخلربة. ومن مث، فإن للتداخل واالزدواجية معنيان خمتلفان جد االختالف. وبينما التداخـل 
ظاهرة شائعة يف املنظومة، فإن االزدواجية أقـل وضوحـا بكثـري. فحـىت عندمـا تعـاجل الكيانـات 
ـــها وخيتلــف عــن غــريه بنــاء علــى  التابعـة لألمـم املتحـدة املسـائل ذاـا، يتفـرد إسـهام كـل من
اختـالف واليـة كـل منـها واختصاصاـا عـن غريهـــا. وتركــز معظــم الكيانــات، مــن خــالل 
اآلليات الرمسية وغري الرمسية، على األنشطة اليت تعكس والية كل منها وجمال خربــا اخلاصـة. 

وتوجد استثناءات هلذه املالحظة العامة ستجري مناقشتها. 
ومن الناحية اجلوهرية، ينظر اإلجـراء ١٥ إىل أنشـطة األمـم املتحـدة يف جمـال التعـاون  - ١٥
– أي كيـف تـؤدي املنظومـة مـهام عملـها مـن حيـث التنظيـم الرشـيد  التقين من زاوية العرض 
ألنشطة التعاون التقين الذي تزود به البلدان املشمولة بالربامج. وليـس مـن املمكـن حبـث هـذه 
املسألة مبعزل عن اعتبـارين هـامني آخريـن يؤثـران علـى حتقيـق التعـاون التقـين. وأوهلمـا تنظيـم 
األنشطة يف جــانب الطلـب. ويتصـل هـذا الضـرب مـن التنظيـم بفعاليـة القـدرة العامـة ملنظومـة 
األمم املتحدة على الربجمة على الصعيد القطري. وهي فعالية مسـتمدة مـن قدرـا العامـة علـى 
– ويعين هـذا مـن الناحيـة األساسـية قدرـا علـى احلصـول علـى املدخـل  تنسيق مجيع أنشطتها 
املطلوب من أفضل مصدر للعرض يف املنظومة – بغية حتقيق الـترابط عمومـا يف أنشـطة الربجمـة 
الـيت تنـهض ـا األمـم املتحـدة علـى الصعيـد القطـري. وينطبـق مفـــهوم التنســيق علــى جــانيب 

العرض والطلب على السواء.  
ويعاجل اإلجراء ١٤ من جمموعة اإلجراءات اإلصالحية القضايا املعرفة يف هذه الوثيقـة  - ١٦
/A الواليـة املمنوحـة  حتت مسمى �املسـائل املتعلقـة بـالطلب�. وقـد حـددت الوثيقـة 57/387

لإلجراء ١٤ على النحو التايل: 
�سـتضع اموعـة اإلمنائيـة لألمـــم املتحــدة، حبلــول أيلــول/ســبتمرب ٢٠٠٣، 
خطـة تنفيذيـة لتعزيـز فعاليـة تواجـد املنظمـة يف البلـدان الناميـة. وستشـمل هـذه اخلطـة 
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مسات من قبيل الربجمة املشتركة، وجتميع املوارد، وقواعد بيانات مشــتركة، وشـبكات 
معرفة، والدعم املكرس للمنسق املقيـم والتخطيـط املتكـامل، وامليزنـة، وأدوات حشـد 

املوارد للبلدان اخلارجة من الصراعات�. 
وال يعيش العرض والطلب يف عاملني منعزلني. فجوانب التنظيـم والقـدرات يف جـانب  - ١٧
العرض جيب أن تتكامل مع جوانب التنظيم والقـدرات يف جـانب الطلـب. ولئـن كـانت هـذه 
الوثيقـة ال تعـتزم أن تقحـم نفسـها يف مناقشـة اإلجـــراء اإلصالحــي ١٤، فإــا ســتورد بعــض 
املالحظات املستمدة من االعتبارات املتعلقة جبانب العرض اليت متسها، حيـث جيـب أن تؤلـف 

جمموعة اإلجراءات يف جمملها بناء منطقيا يف اية املطاف. 
وال ميكن باملثل ألي من الطلب أو العرض أن يعيش مبعـزل عـن املقـوم احلاسـم الـذي  - ١٨
ال حيدد فحسب نطاق كل جانب منهما، بل هيكلهما معا كذلك، أال وهـو التمويـل. وكمـا 
سيتبني يف معرض املناقشة الالحقة، فإن ممارسات التمويـل املقـدم مـن املـاحنني هلـا تأثـري خطـري 
على جانيب العرض والطلب معـا مـن حيـث هيكلـهما وعمليامـا. والقضيتـان األساسـيتان يف 
ـــة للتمويــل مــن االشــتراكات والتربعــات يف منظومــة األمــم  هـذا املنحـى مهـا األمنـاط التارخيي

املتحدة، واالجتاه املتزايد لدى املاحنني إىل ختصيص تربعام ألغراض حمددة. 
١٩ - وهلذين العاملني تأثري مباشر على طريقة تنظيم وتشغيل جانيب العـرض والطلـب علـى 
السواء. وميكن يف ايــة املطـاف ترشـيد جـانيب العـرض والطلـب ترشـيدا كـامال، ولكـن إذا مل 
تدعم ممارسات التمويل هذا الترشيد، فال ميكن أن يكتب له النجاح. وجتـدر اإلشـارة يف هـذا 
/E الـيت تتبـادل علـى  الشأن إىل الوثيقة الصادرة عن الس االقتصـادي واالجتمـاعي 2003/89

وجه التحديد مسألة متويل أنشطة التعاون اإلمنائي اليت تضطلع ا منظومة األمم املتحدة. 
وللتمويـل جانبـان علـى األقـــل متمــايزان كــل التمــايز جيــب وضعــهما حتــت منظــار  - ٢٠
الفحص، ومها مستوى املسامهات وطريقـة التمويـل، ويف حـني أن مسـتوى املسـامهات شـاغل 
دائم، فإن للطريقة اليت تقدم ا األموال أمهية مماثلة. وسيورد هذا التقرير بعض التعليقات الـيت 
ستوضح أن طريقة تقدمي التمويل ألنشطة منظومة األمم املتحدة يف جمال التعاون التقين هلـا أثـر 

جلي مباشر على تنظيم جانب العرض. 
٢١ – ومن هنا فـإن ترابـط هيكـل منظومـة األمـم املتحـدة املعـين بتوفـري التعـاون التقـين يعتمـد 
على ثالثة عوامل مترابطــة ترابطـا حامسـا جيـري اسـتعراض كـل منـها يف الوقـت الراهـن داخـل 
املنظومة، وهي: جوانب التنظيم والقدرات يف جانب العرض، وجوانب التنظيم والقـدرات يف 

جانب الطلب، ونظام التمويل يف جممله. 
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وقبل التطرق إىل معاجلة كل قضية من القضايا املختارة علـى حـدة، تلـزم اإلشـارة إىل  - ٢٢
بعض املالحظات األوسع نطاقا عن تقييم التعاون التقين يف األمم املتحـدة. ففـهم بيئـة التعـاون 
التقـين القائمـة اليـوم، داخـل األمـم املتحـــدة ولــدى جمتمــع العمــل اإلمنــائي بدائرتــه األرحــب 

واألوسع بكثري على السواء، شرط أساسي مسبق للبت يف األدوار واملسؤوليات على بينة. 
 

مسائل أوسع نطاقا ذات تأثري على أنشطة التعاون التقين لألمم املتحدة   ثانيا –
ما املقصود بالتعاون التقين؟   ألف -

يتفاوت النجاح يف عمليـة التنميـة تفاوتـا عظيمـا مـن منطقـة إىل أخـرى ومـن بلـد إىل  - ٢٣
آخـر. فالنمـاذج املركـزة علـى النمـو االقتصـــادي الــيت كُللــت بالنجــاح يف بعــض البلــدان يف 
أعقاب احلرب العاملية الثانية، مل تثمر، مـع هـذا، يف كـل ركـن مـن العـامل. وقـد تبـني أن رأس 
املال وحده مل جيد يف معاجلة مشكلة الفقر وال قضية التنميـة االقتصاديـة واالجتماعيـة األوسـع 

نطاقا يف الكثري من البلدان. 
ومع أن دعاة االهتمام باألبعاد البشرية للتنمية كان هلـم حضـور منـذ وقـت طويـل يف  - ٢٤ 
دوائر املساعدات – وكان من املمكن مصادفة الكثريين من أبلغ هؤالء الدعـاة داخـل منظومـة 
األمم املتحدة – فإن اآلراء مل تبدأ يف التوافق على نطاق أوسع حول رؤيتهم األساسية الداعيـة 
إىل االهتمام بالتنمية البشرية مبا يعادل أو يفــوق االهتمـام بتوافـر رأس املـال اإلمنـائي قبـل عقـد 

التسعينات من القرن العشرين. 
وإذا كان هذا التوافق يف اآلراء مل يربز حـىت عقـد التسـعينات األخـري، فـإن أدلـة قويـة  - ٢٥
على صحة هذا الرأي تبدت منذ فترات أبعد؛ ففي كثـري مـن البلـدان، مل تكـف البنيـة التحتيـة 
ـــرية  وحدهـا لتحقيـق أوجـه التقـدم املرغوبـة يف جمـال التنميـة. وبـرزت إىل املقدمـة األبعـاد البش
للخـربة املتمثلـة يف احلصـول علـى املعلومـات واكتســـاب املــهارات واملعــارف املطلوبــة إلدارة 
جمتمع حديث باعتبارها مسائل أساسـية يتعـني معاجلتـها. ويف بـادئ األمـر، ُوصفـت حمـاوالت 
نقـل املـهارات والنظـم املعرفيـة بـاصطالح املسـاعدة التقنيـة، مث تغـري هـذا االسـم فيمـا بعـــد إىل 

التعاون التقين. 
غـري أنـه اتضـح يف ايـة األمـر أن التعـاون التقـين أيضـا مل يكـــن كافيــا يف الكثــري مــن  - ٢٦
البلـدان لتحقيـق الغايـات املنشـودة. ففـي كثـري مـن األحيـان، مل تعـم عمليـات نقـــل املــهارات 
املسـتهدفة اتمـع بأسـره ومل حتقـق التأثـــري املُضــاعف املرغــوب. وقــد أجــرى برنــامج األمــم 
املتحدة اإلمنائي خـالل عقـد التسـعينات األخـري (باالشـتراك مـع آخريـن) اسـتعراضات واسـعة 
ـــق الكثــري منــها إىل بلــوغ أهدافــه املباشــرة،  خلصـت إىل أن مشـاريع التعـاون التقـين، وإن وف
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حققت قدرا أقل بكثري من النجاح يف إقامة مؤسسات حملية وكان تأثريها حمـدودا علـى تعزيـز 
القدرات احمللية تعزيزا ملحوظا، مما دفع إىل حتويل االهتمام عــن االسـتعانة خبـرباء مـن املغـتربني 

يف جمال التعاون التقين إىل تنشئة الكوادر الفنية الوطنية. 
غري أن هذا النهج، وإن كان أفضل من سابقه، عجز أيضا عن توفـري احلـافز النطالقـة  - ٢٧
مسرية العمل االقتصادي واالجتماعي. ويرى كثريون اآلن أنـه ال يكفـي إلمنـاء القـدرات حبـق 
يف البلدان توسيع نطاق املهارات البشرية الفردية، إذ أن من املهم أيضا أن يرســي اتمـع قيمـا 
وهياكل يئ احلافز لألفراد الستخدام تلك املهارات وتوسـيعها، ممـا يقودنـا إىل مفـهوم تنميـة 

القدرات الذي تستتبعه ثالثة مستويات خمتلفة من التحديات، هي فيما يلي: 
التحديات الفردية: متكني الفرد من بدء مسرية متواصلة من التعلم؛  �

التحديات املؤسسية: التماس مبادرات حملية لبنـاء مؤسسـات حمليـة قويـة، واالسـتفادة  �
من املبادرات احمللية القائمة يف هذا الشأن؛ 

حتديـات اتمـع: إفـراز قيـم ونظـم يف اتمـع تتيـح لألفـراد واملؤسسـات النمـو ويئــة  �
مسار التحول إىل التنمية(١). 

ومن الثابت أن لدى منظومة األمم املتحدة والبنك الدويل على السواء شـواغل بشـأن  - ٢٨
استمرارية جدوى أنشطة التعاون التقين وجودا واستدامتها، فمشـاعر اإلحبـاط الـيت تولـدت 
يف السابق من نتائج التعاون التقين مازالت قائمة. وتنصب هذه الشواغل خباصة علـى مشـاريع 
التعاون التقين القائمة بذاا. وإزاء االلتزام العاملي بتحقيق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، سـيصبح 
إدخال التعاون التقين، على الوجـه املناسـب يف وثـائق األطـر االسـتراتيجية األوسـع نطاقـا الـيت 
يستخدمها كل بلد، مبا فيها ورقـات اسـتراتيجية احلـد مـن الفقـر حيثمـا كـان مالئمـا، مقومـا 
ـــا يف اإلطــار الربنــاجمي  جوهريـا هامـا. وينبغـي أن تشـغل جـهود التعـاون التقـين موضعـا منطقي
األوسع. وسيتعني يف السـياق القطـري مراعـاة املزيـد مـن الدقـة يف رصـد وتقييـم تأثـري أنشـطة 

التعاون التقين جنبا إىل جنب مع استمرارية هذا التأثري يف املدى األطول. 
وقـد أخـذ االهتمـام يتحـــول أكــثر فــأكثر عــن جلــب اخلــرباء مــن اخلــارج إىل بنــاء  - ٢٩
الشبكات املعرفية باالستعانة بالتكنولوجيات اليت ظهرت حديثا والـيت تتيـح للفنيـني يف البلـدان 
الناميـة االطـالع املباشـر علـــى التوجيــهات والتعــرف علــى أفضــل املمارســات ممــا حيتاجونــه 
ملمارسة العمل بأنفسهم. والصور األخرى من التعليـم والتعلـم عـن بعـد، الـيت تنحـو أكـثر إىل 
الطابع الرمسي يف هيكلها، عنصر هـام هـي األخـرى يف هـذا النـهج اجلديـد، خاصـة بـالنظر إىل 
تطور تكنولوجيا االتصاالت احملسنة من حيث اجلودة وإمكانية االستخدام على السـواء. علـى 
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أن االهتمام بالسبل الرمسية لنقل املعرفة، اليت متثل توجها كـان تأثـريه موضعـا للشـك علـى مـر 
التاريخ، يقل كلما زاد االهتمام بنمو الترابط الشبكي املعريف. 

وسيظل هذا التقرير يسـتخدم مصطلـح التعـاون التقـين التقليـدي، علـى أن يكـون مـن  - ٣٠
املفهوم أن هذا املصطلح نفسه يشمل أيضا املفاهيم األكثر حداثة لبنــاء القـدرات (مبـا يف ذلـك 
الترابط الشبكي املعريف) على مجيع املسـتويات الثالثـة املذكـورة أعـاله. ويتضمـن هـذا التقريـر 
يف هـذا السـياق بعـض األنشـطة املعينـة، مثـل التحليـل ووضـع السياســات والدعــوة والتعزيــز، 

حيثما يرى أا تدعم بصورة مباشرة أنشطة املنظمة األخرى يف جمال التعاون التقين. 
 

تعددية مصادر التعاون التقين لدى األمم املتحدة   باء -
يكتنـف التعقيـد أنشـطة التعـاون التقـين الـيت تنـهض ـــا منظومــة املتحــدة، ممــا يدعــو  - ٣١

للتساؤل عن سبب اخنراط هذا العدد الوافر من الكيانات التابعة لألمم املتحدة يف ممارستها. 
وأبسط رد على هذا السؤال، ولعله أكثر اإلجابات سطحية، هو �أا مكلفـة بذلـك  - ٣٢
مـن جمـالس إدارـا�. ومـرد التعقيـد يف أنشـطة التعـاون التقـين الـيت تنـهض ـا منظومـة األمـــم 
املتحدة هو الدول األعضاء، اليت تعمل يف الكثري من جمالس اإلدارة املختلفة على حـل املسـائل 
الـيت ـم بوجـه خـاص هـذه اهليئـات. وهـي تتصـدى يف عملـها أوال وقبـل كــل شــيء ملعاجلــة 
مسائل معينة، ولعل تأثري النتائج األوسـع نطاقـا الناشـئة عـن هـذا التعـاون علـى منظومـة األمـم 
ـــدى بعــض آليــات اإلدارة يف األمــم املتحــدة ذات  املتحـدة ككـل ال خيضـع لالسـتعراض إال ل

الواليات األوسع نطاقا، مثل اجلمعية العامة والس االقتصادي واالجتماعي. 
ويصعب على هيئات اإلدارة العليا باألمم املتحدة ألسباب شىت أن تفـرض �واليـات  - ٣٣
ــرا  احتكاريـة للمـهام� تامـة وكاملـة علـى صعيـد املنظومـة بأسـرها، حـىت وإن اعتـرب فرضـها أم
حمبـذا. وتـدرك آليـات اإلدارة املركزيـة أن جمـالس إدارة فـرادى الـربامج العاملـة بقـاعدة توافـــق 
اآلراء تستطيع بأفضل صورة تسيري شؤوا داخل بارامترات السياسـات العامـة األوسـع نطاقـا 
ملنظومـة األمـم املتحـدة عمومـا، خاصـة وأن األمـر تكتنفـه يف العـادة املسـائل احلساسـة املتعلقــة 
بـالتمويل مـن التربعـات. وحتجـم هـذه اـالس عـن التدخـــل بأســلوب التوجيــه حينمــا يــهدد 
تدخلها بإفساد املفاوضات اليت جتريها جمالس الصناديق أو الربامج إلجيــاد حلـول. غـري أن هـذا 
العزوف عن التدخل يساهم يف دفع الكثري من الكيانـات التابعـة لألمـم املتحـدة إىل أن تسـلك 

سبيال خاصا ا بغض النظر عن عواقبه على ترابط املنظومة على النطاق األوسع. 
ويضــاف إىل تفســري األمــر علــى أنــه نــابع مــن �اختــالف القضايــا� أن الكيانـــات  - ٣٤
املنخرطة يف التعاون التقين تندرج أيضـا يف عـدد حمـدود مـن الفئـات هلـا طـابع وظيفـي خمتلـف 
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اختالفــا جوهريــا. ومرجــع االختــالف يف طابعــها الوظيفــي نقــاط البــدء املرتبطــة بوالياــــا 
األساسـية،  ويـترتب علـى هـذا االختـالف تبـاين مـربرات كـل منـــها يف االخنــراط يف التعــاون 

التقين. وميكن حتديد السمات العامة الختالف الطابع الوظيفي على النحو التايل: 
كيانـات تتضمـن أهدافـها األوىل التعـاون التقـين، مثـل برنـامج األمـم املتحــدة  (أ)
اإلمنائي ومركز التجارة الدولية التابع ملؤمتر األم املتحـدة للتجـارة والتنميـة (األونكتـاد). وهـي 

يف املقام األول كيانات تأسست بغرض برجمة وتقدمي التعاون التقين؛ 
كيانات جتمع بني أنواع معينـة مـن أنشـطة التعـاون امليـداين والتعـاون التقـين،  (ب)
مثـل منظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة (اليونيسـيف) وإدارة عمليـات حفـظ الســـالم (مــن أجــل 
عمليات حفظ السالم). وتنخرط هذه الكيانات يف التعاون التقين ألنــه يتبـدى بصـورة طبيعيـة 

كنهج طويل األجل ملعاجلة التحديات التنفيذية القصرية األجل اليت تواجهها؛ 
كيانـات ُأوجـدت يف املقـــام األول مــن أجــل أداء خدمــات حكوميــة دوليــة  (ج)
ورسم السياسات ووضع املعايري، مما جيعل جمالس إدارا توجهها إىل االخنراط يف دعم أنشـطة 
ـــاملخدرات واجلرميــة (مــن أجــل  التعـاون التقـين – ومـن أمثلتـها مكتـب األمـم املتحـدة املعـين ب
املخـدرات واجلرميـة علـى السـواء)، ومفوضيـة األمـم املتحـــدة حلقــوق اإلنســان، واألونكتــاد، 
وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعيـة. وأحيانـا تنـاط ـا املسـؤولية أيضـا عـن تعزيـز العمـل 
على تنفيذ نتائج املؤمترات العاملية و/أو معاهدات وبروتوكوالت دولية حمـددة. وتشـارك هـذه 
الكيانـات يف أنشـطة التعـاون التقـين ألن التطبيـق املباشـر يف امليـدان لثمـار أنشـطتها يف جمــاالت 
وضع املعايري أو رسم السياسات أو إجراء التحليالت من أجل املنفعـة املباشـرة للبلـدان الناميـة 
هو امتداد طبيعي لعملـها أو ألن البلـدان تطلـب منـها مسـاعدا يف التصديـق علـى املعـاهدات 
والربوتوكوالت أو يف تنفيذها. ولـدى هـذه الكيانـات دافـع هـام ثـان، هـو أن اخلـربة امليدانيـة 
املباشرة مقوم هام إلمناء القاعدة املعرفية واحلفاظ علـى تلـك القـاعدة الالزمـة هلـا لكـي متـارس 

وظائفها يف جماالت وضع املعايري ورسم السياسات وتقدمي اخلدمات احلكومية الدولية؛ 
كيانات مسؤولة عن تعزيز وتعميـم مواضيـع معينـة شـاملة لعـدة قطاعـات أو  (د)
ــــؤون االقتصاديـــة واالجتماعيـــة  مؤسســات، مثــل شــعبة النــهوض بــاملرأة التابعــة إلدارة الش
وصنـدوق األمـــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة فيمــا يتعلــق بشــؤون املــرأة والشــؤون اجلنســانية، 
ومفوضية حقوق اإلنسان فيما يتعلق حبقوق اإلنسان. ويغلب أن يكون هلـذه الكيانـات واليـة 
مزدوجـة، أي الدعـــوة لقضاياهــا داخــل منظومــة األمــم املتحــدة، وتقــدمي الدعــم املباشــر يف 
ااالت املتصلة ا إىل بعض البلدان النامية. ولدى بعضها مسؤوليات أيضا متصلة مبعـاهدات 

أو بروتوكوالت دولية؛ 
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كيانـات تأسسـت ألغـراض جغرافيـة، وهـي بـاألخص اللجـان اإلقليميـة الـــيت  (هـ)
ُوجِدت يف املقام األول من أجل التوصل إىل حلول إقليمية للمشاكل املشتركة. 

والواضح من هذا االسـتعراض البسـيط ألصـول نشـأة كيانـات التعـاون التقـين أن مـن  - ٣٥
اجلائز أن يهتم كل منها اهتماما مشروعا وواجبا بالنشاط ذاته. فمجموعة االعتبـارات املؤثـرة 
علـى أي مشـروع أو نشـاط برنـاجمي واحـد معقـدة ومتعـددة األبعـــاد. وال يتفــق مــع الطبيعــة 
املتعددة األبعاد للمشاكل اجلاري معاجلتها افتراض أن باإلمكان تأليف جمموعة واحدة حمكمـة 
من الواليات ألنشطة األمم املتحدة يف جمال التعاون التقين تضمـن معاجلـة مـا جيـد مـن مسـائل 
علـى يـد كيـان واحـد. فـهذا ممـا يتنـاىف مـع واقـع العـامل احلديـث. وهـذا هـو لـب احلقيقـة الــيت 
ينهض عليها هذا التقرير. فمن املتعذر تصميم جمموعة من الواليات املؤسسـية الواضحـة تزيـل 
كل تداخل يف أنشطة التعاون التقين اليت تنهض ا منظومـة األمـم املتحـدة وتنشـئ يف اجلوهـر 

سلسلة من الكيانات حتتكر هذا الضرب من التعاون. 
وتأسيس وكالة متجانسة مفـردة مـن نـوع مـا يف األمـم املتحـدة تضـم يف يدهـا مجيـع  - ٣٦
صالحيات التعاون التقين لن حيل أيضا بالضرورة لب املشـكلة، وهـو تنميـة جمموعـة املـهارات 
املتنوعة املطلوبة ملعاجلة املشاكل املتعددة األبعاد واحلفـاظ عليـها وتعبئتـها. ومثـل هـذه اخلطـوة 
مـن شـأنه أن يحـول حتـدي العمـل علـى تسـوية املسـائل األساسـية املتعـددة األبعـــاد مــن جمــال 
مشترك بني منظمات خمتلفة إىل جمال مشترك بــني إدارات خمتلفـة يف منظمـة واحـدة. وإمكانيـة 
أن يغدو هذا اهليكل املتجانس أداة أشـد فعاليـة تكفـل حسـن وكفـاءة االسـتجابة الحتياجـات 
التعاون التقين مسألة فيها جدل. والبديل هلذا إمكانيـة أن تشـكل علـى جنـاح السـرعة األفرقـة 
املطلوبة من جمموعة خمتلفة من املنظمات األصغر على أن تتسم بـالتخصص والكفـاءة واملرونـة 

وبأحجام تيسر إدارا. 
ومفتاح االستجابة الفعالة يف هذه احلالة هو القدرة على أن تشكل عند احلاجـة أفرقـة  - ٣٧
مــن اخلــرباء (أو املنظمــات) متعــــددة التخصصـــات تســـتطيع أن تســـاهم بقدراـــا الفريـــدة 
ـــة، مث القــدرة علــى تفكيــك هــذه  واملتخصصـة يف عمـل مشـترك خـالل الفـترة الزمنيـة املطلوب
األفرقة عندما تنتفي احلاجة إليها. وقد يستلزم األمـر، كلمـا طـالت املسـاحة الزمنيـة، نوعـا مـا 
من العالقة املؤسسية. وتوجد اليوم باملنظومة أمثلة كثرية علـى هـذا النـوع مـن العالقـات، مـن 
أبرزهـا برنـامج األمـم املتحـدة املشـترك املعـين بفـريوس نقـص املناعـة البشـــرية/اإليــدز. أمــا إذا 
قصرت األطر الزمنية، فيمكن االستعانة بالكثـري مـن الترتيبـات األقـل اتصافـا بالطـابع الرمسـي، 
مثـل فـرق العمـل املشـتركة أو األفرقـة العاملـة املشـتركة، لتحقيـق أهـداف مماثلـة بآليـــات أقــل 
حجما. ويزاول اليوم جانب كبري من أعمال التنسيق اليومية يف إطار غـري ملحـوظ إال للفنيـني 
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املشاركني فيه، ويستند يف أساسه إىل ترتيبات غري رمسيـة نسـبيا، تتعـاون يف إطارهـا األطـراف 
املختصـة واملهتمـة بأسـاليب عمليـة مـن أجـل حشـد شـىت املسـامهات املطلوبـة مـن الكثـــري مــن 

األطراف املختلفة. 
غري أنه توجد حدود عملية لعدد الكيانـات التنظيميـة الصغـرية الـالزم تشـجيعها علـى  - ٣٨
املشـاركة. فكلمـا كـثر عـدد املشـاركني، ارتفعـت تكلفـة عمليـــة التنســيق يف جــانب العــرض 
واشتدت صعوبة حتقيق الــترابط االسـتراتيجي. ويضـاف إىل ذلـك أن كيانـات األمـم املتحـدة، 
على ما قد تتسم به اختصاصاا التقنيـة مـن طـابع فريـد ، كثـريا مـا تكـرر يف عملـها وظـائف 

خدمات الدعم اليت ال ترقى إىل حد مثايل من الكفاءة. 
إذا كـان التعـاون التقـين ملنظومـة األمـــم املتحــدة يبــدو أحيانــا معقــدا للغايــة بالنســبة  - ٣٩
للمشاهد اخلارجي فهناك منطـق وراء ذلـك. فالكيانـات الـيت تنفـذ التعـاون التقـين قـد أنشـئت 
لتحقيق أهداف حمددة، ويف كثري من احلاالت، تكون والياا متخصصــة للغايـة. وبـالرغم مـن 
وجـود بعـض مشـاكل التداخـل، فقـد وجـد االسـتعراض احلـايل أن هنـاك حـاالت قليلـة للغايــة 
ال يـدرك فيـها املديـرون احلـدود الرمسيـة والعمليـة لواليـام. وتسـلم األكثريـة بـــأن مســامهات 
الكثري من اجلهات الفاعلة املتخصصـة مطلوبـة، يف عـامل التنميـة املعقـد للغايـة، إذا أريـد حشـد 
نطاق اخلربة الفنية املطلوبة الواسع واملتنوع بنجاح. ومع ذلك، فإن اآلثار العملية املترتبة علـى 
قصـور املـوارد البشـرية واملاليـة ميكـن أن يـؤدي إىل مـا دون التنســـيق األمثــل ألنشــطة جــانب 

العرض. 
ـــزداد املشــاكل تعقيــدا بــاطراد، يتوصــل أفضــل  ويف إطـار عـامل سـريع التغـري حيـث ت - ٤٠
املديرين إىل إجياد عالقات العمل غري الرمسيـة املطلوبـة لضمـان حشـد املدخـالت الالزمـة ألداء 
املهمـة، دون إفـراط يف االسـتبطان بشـأن اآلثـار املترتبـة علـى ذلـك بالنسـبة للواليـات الرمسيــة. 
وحلوهلا تتسم بطابع عملي متأصل. وهذه املواقف تعترب أساسية للنجـاح يف حـاالت الفوضـى 

واالضطراب املتسارعة. 
وهناك ثالثة آثار رئيسية هلذه املالحظات فيما يتعلق بالتقرير احلايل:  - ٤١

أوال، كمـا ورد سـابقا يف هـذا التقريـر، فـإن كـون كثـري مـن كيانـات األمـــم املتحــدة  �
يعمل يف معاجلة نفس املشاكل األساسية ليس يف حد ذاته مؤشرا على وجـود ازدواج 
يتناىف والكفاءة. فالتداخل مبعىن حشد خمتلـف الكيانـات لكفاءاـا املتفـردة لالسـتفادة 
منـها يف نفـس املوضـوع ال يعـين بطبيعتـــه ازدواجــا. بــل العكــس متامــا، إذ ميكــن أن 
يعكس ذلك يف أغلب األحوال حشـد الفريـق موعـة مـن املـهارات لتنـاول بـالبحث 

مشكلة معقدة. 
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ثانيـا، إن كـون األنشـطة ليسـت ازدواجيـة، ال يعـين بـالضرورة أـا قـد نظمــت علــى  �
النحـو األمثـل لتقليـل تكـاليف املعـامالت واملســـامهة يف أهــداف التنســيق والتماســك 
األعم على املستوى القطري. فكثـري مـن برامـج التعـاون التقـين التابعـة ملنظومـة األمـم 
املتحدة صغرية للغايـة، مـن ناحيـة املـوارد املاليـة والبشـرية علـى السـواء. ويثـري وجـود 
العديد من الربامج الصغرية نســبيا، وكذلـك اهليـاكل املتكـررة لصنـاديق وبرامـج أكـرب 
مسائل هامة تتعلق بفعالية التكلفـة وخاصـة علـى املسـتوى امليـداين. إن األمـم املتحـدة 

تدفع مثن تنوعها الفكري. 
ثالثا، بالرغم من أن النظام أمر ضروري، فإن التوضيح الرمسي للتكليـف هـو أداة غـري  �
كافيـة لتحقيـق تنسـيق ومتاسـك أوسـع علـــى نطــاق املنظومــة. فنظــام األمــم املتحــدة 
للتعاون التقين ال يالئمه الوصف املبسـط والواضـح يف أي خريطـة تنظيميـة. فمواقـف 
العمـل اليوميـة وآليـــات الربجمــة الفعالــة علــى املســتوى امليــداين أكــثر أمهيــة لضمــان 
االسـتجابة الفعالـة مـن الواليـات املفصلـة. ولـن يسـتطيع أعضـــاء جمــالس اإلدارة (ويف 
حاالت كثرية تضطلع عدة جمالس إدارات بـدور) السـيطرة أبـدا علـى مجيـع التغـريات 
الناشـئة يف حميـط العمـل واختـاذ اإلجـراءات املناسـبة هلـا يف الوقـــت املناســب. ولذلــك 
حيسن ترك اإليضاحات املتعلقـة بالتكليفـات للحـاالت الـيت حتتاجـها بوضـوح - مثـل 
احلاالت اليت تنطوي على منظمات جديدة أو منظمات يكـون للتغيـريات يف واليـات 
الكيانـات األخـرى أثـرا ثانويـا عليـها، أو حيـث يكـــون مــن الواضــح أن االزدواجيــة 

تؤدي إىل نتائج عكسية. 
 

املرحلة االنتقالية يف األمم املتحدة   جيم -
سـامهت عـدة عوامـل يف إحـداث تغيـري جـذري يف بيئـة التعـاون التقـين خـــالل العقــد  - ٤٢
املاضي. فمؤسسات أساسية مثل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي تولت أدوارا جديـدة. وعدلـت 
اجلهات املاحنة بشكل ملحوظ أمناط متويلـها للتعـاون التقـين. وجـرى األخـذ بـأُطر اسـتراتيجية 
وختطيطيـة جديـدة. وتركـــز األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة مجيــع اجلــهود املبذولــة علــى اهلــدف 

األساسي املتعلق بتخفيف حدة الفقر. وظهرت مسائل شاملة لعدة قطاعات جديدة وهامة. 
 

دور جديد لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي  - ١
ألكـثر مـن ثالثـة عقـود، كـان برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـــائي يعمــل بوصفــه وكالــة  - ٤٣
التمويل األساسية للتعاون التقين يف منظومة األمم املتحدة. وخالل تلك الفترة، كـان الربنـامج 
وكالة متويل وليس بصفة رئيسية وكالة فنية. وكانت البلدان املشمولة بالربنـامج تخصـص هلـا 
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املوارد املتاحة عن طريق نظام أرقام التخطيط اإلرشادية التـابع لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي 
وتنفذ املشاريع عادة عن طريق كيان تنظيمـي تـابع لألمـم املتحـدة غـري برنـامج األمـم املتحـدة 
اإلمنائي. وكانت الكيانات الشارعة واملتخصصة التابعة لألمم املتحـدة تنظـر إىل برنـامج األمـم 
املتحدة اإلمنائي لتمويل املشاريع اليت تسمح هلا بتنفيذ األولويات الربناجمية الـيت تضعـها جمـالس 

إداراا. 
واليوم، غير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وضعـه. فقـد انتـهى مفـهوم وكالـة التمويـل  - ٤٤
األساسية القدمي. وأصبح برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وكالـة متويـل ووكالـة فنيـة يف آن معـا. 
وهو ينفذ اآلن معظم أنشطة مشاريعه عن طريق العمليات املعروفـة بـالتنفيذ الوطـين أو التنفيـذ 
ـــر املــتزامن  املباشـر. فقـد وضـع الربنـامج سـتة جمـاالت أولويـة أساسـية لتوزيـع مـوارده وللتطوي

لقدراته الفنية وشبكات املعرفة اخلاصة به: 
احلكم الدميقراطي؛  (أ)

احلد من الفقر؛  (ب)
منع األزمات وحتقيق االنتعاش؛  (ج)

الطاقة والبيئة؛  (د)
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛  (هـ)

فريوس نقص املناعة البشرية/متالزمة نقص املناعة املكتسب اإليدز.  (و)
وبالرغم من الفوائد الكثرية للوالية اجلديدة لربنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي، فقـد أزال  - ٤٥
فقدان دور التمويل الرئيسي أحد العناصر اليت كانت تارخييا تعمـل لصـاحل ـج منسـق جلـانب 
العرض، الذي كان الشـرط األساسـي بالنسـبة لكثـري مـن الوكـاالت إلدمـاج مشـاريع تعاوـا 
التقين يف الربامج القطرية للربنامج اإلمنائي. وقد جعـل هـذا حتقيـق التنسـيق أكـثر صعوبـة علـى 
جانب العرض، وميكن أن يقال إنه زاد مباشرة من أمهية جانب الطلب (الربجمة علـى املسـتوى 

القطري) ومن أمهية نظام التمويل على السواء يف حتقيق التساوق الشامل. 
ـــد أعلــن أيضــا عــن حركتــه  ومـع ابتعـاد الربنـامج اإلمنـائي عـن التمويـل الرئيسـي، فق - ٤٦
املتجهة صوب �وضـع االسـتراتيجيات�– بعيـدا عـن أي تركـيز علـى تنفيـذ املشـاريع الفرديـة 
على املستوى امليداين باجتاه حتقيق أثر أوسع عن طريـق التأثـري علـى وضـع السياسـات وحتديـد 
التوجه االستراتيجي حلكومات البلدان املشمولة بالربنامج. هذه احلركة املتجهـة صـوب وضـع 
السياسات قد أملتـها علـى األقـل بصفـة جزئيـة القيـود الصارمـة للغايـة علـى املـوارد الـيت كـان 
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الربنامج يعمل يف إطارها خالل العقد املاضي. وال يزال الربنـامج اإلمنـائي، بـالرغم مـن حتركـه 
صوب وضع االستراتيجيات، يعمل أساسا بطريقة املشاريع وليس بطريقة الربامج. 

ويف إطار تنفيذ واليتـه اجلديـدة، أعـاد الربنـامج اإلمنـائي توجيـه أنشـطته بطـرق قللـت  - ٤٧
وزادت على السواء جماالت ازدواجيته احملتملـة مـع كيانـات منظومـة األمـم املتحـدة األخـرى. 
وعلى العموم، حدد الربنامج دوره املستقبلي فيما يتعلـق بـاملواضيع الواسـعة الـيت تغطـي كثـريا 
من خمتلف ااالت املتخصصة. وبذلك، ألقــى شـبكته علـى حنـو واسـع للغايـة بدرجـة جعلـت 
كثريا من األنشطة البالغة التخصص اليت تضطلع ا كيانات أخرى ميكـن اآلن تصـور وقوعـها 
ضمـن جمـاالت ممارسـاته احملـددة. وعندهـا ينشـأ السـؤال عـن كيفيـــة حتديــد الربنــامج ملوضعــه 
بالنسبة هلذه الكيانات األخرى. ومن ناحية أخرى، ويف إطــار حتركـه علـى املسـتوى اإلداري، 
ترك الربنامج اإلمنائي بدرجة كبرية جمـاالت قطاعيـة حمـددة (مثـل الصحـة والتعليـم) الـيت تعتـرب 
حمـور تركـيز الوكـاالت املتخصصـة علـى اخلصـــوص. وهــذا االنســحاب قــد أزال عــددا مــن 

جماالت االزدواجية احملتملة. 
وعموما يعترب الدور اجلديد الذي يضطلع به برنامج األمم املتحدة اإلمنائي مفيدا، بيـد  - ٤٨

أن من األمهية مبكان فهم ما يترتب على هذا الدور من آثار مباشرة وغري مباشرة: 
تارخييا شكَّل ــج التمويـل املركـزي عنصـرا هامـا يف العمـل مـن أجـل حتقيـق  (أ)
االتساق يف اجلانب املتعلق بتقدمي خدمات نظام التعاون التقين باألمم املتحدة. وبانتهاء األخـذ 
ذا النهج، مل يعد هناك من آليـة داخليـة ختصـص األمـوال لالحتياجـات ذات األولويـة يف أي 
مرحلة أساسية داخل املنظومة. ويعـين ذلـك أنـه بـات لزامـا اآلن بالدرجـة األوىل معاجلـة هـذه 

العملية يف امليدان؛ 
ــاحنون يف  ويـربز هـذا أيضـا األمهيـة احملوريـة ملمارسـات التمويـل الـيت يتبعـها امل (ب)
حتقيق االتساق العام ضمن املنظومة. وجيب اآلن على عدد أكرب من الكيانات مجع قسـم أكـرب 
من احتياجاا من متويل التعاون التقين من خـالل التعـامل مـع املـاحنني مباشـرة. ويـرى العديـد 
من أكثر املطلعني على شؤون التعاون التقين الذي تقدمه األمم املتحدة أن العامل األشد تأثـريا 
ضــد حتقيــق التنظيــم واالتســاق الرشــيدين لنظــام التعــاون التقــين لألمــم املتحــدة يكمــــن يف 
املمارسات اليت يتبعها املاحنون الـيت تولِّـد إفراطـا يف التنـافس فيمـا بـني الكيانـات التابعـة لألمـم 

املتحدة للحصول على التمويل الداعم املقدم من املاحنني؛ 
ــو  تعمـل كيانـات التعـاون التقـين التابعـة ملنظومـة األمـم املتحـدة حاليـا فيمـا ه (ج)
أقـرب إىل أوضـاع السـوق. فقـد أبـان املـاحنون، مـن خـالل اسـتعدادهم الواضـــح لدعــم عــدد 
متزايد من طرائق التمويل التكميلية، وفضال عن إنشاء طائفة من الربامج اجلديدة داخل األمـم 
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املتحـدة، عـن رغبتـــهم يف أن تكــون هلــم اخليــارات يف متويــل مــا يرونــه مناســبا مــن أنشــطة 
ووحدات. وتظهِر اخلربة العمليـة أيضـا أن البلـدان املشـمولة بالـربامج ترغـب هـي أيضـا يف أن 
تكون قادرة على أن ختتـار مـن بـني طائفـة متنوعـة مـن مقدمـي اخلدمـات اجلهـة القـادرة علـى 
تلبـــــية احتياجاا اخلاصـــة على أفضل وجه ممكن. بيد أنـه يتعيـن علـى الـدول األعضـاء، بعـد 
ما اضطلعت بدور أساسي يف خلق أوضاع السوق هذه، وهي أوضاع ال ختلو مــن املنـافع، أن 
تـدرك أنـه ال ميكنـها منطقيـا القـول يف الوقـت نفســـه بوجــوب اعتمــاد نظــام جــرى ترشــيده 

بالكامل، خال من الكيانات املتنافسة؛ 
إن فــرص االســتفادة مــن برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي بوصفــه املصــــدر  (د)
التقليـدي للتمويـل بـاتت اآلن إمـا ضئيلـة أو معدومـة ملعظـم كيانـات التعـاون التقـــين األخــرى 
التابعة لألمم املتحـدة. نتيجـة للتغيـري يف ـج التمويـل والتحـول إىل التنفيـذ الوطـين أو املباشـر. 
ويترك هذا األمر تلك الكيانات أمام خيارين أساسيني: إما االنسحاب من التعاون التقين وإمـا 
االضطالع بأنشطتها التكميلية اخلاصة ا جلمع األموال. ومن اجلديـر بـالذكر يف هـذا الصـدد 
أن عددا من الكيانات خارج برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي يشـعر بأنـه قـد اسـتفاد يف الواقـع 
بشكل عام من اخنفاض التمويل املقدم من الربنامج اإلمنائي. وتشــري هـذه الكيانـات إىل سـببني 
هلذه النتيجة اليت رمبـا كـانت غـري متوقعـة: فقـد اضطُـرت إىل حتسـني نوعيـة أنشـطة مشـاريعها 
دف تسويقها على حنو فعال لدى املاحنني، كما متكَّنت مـن إنشـاء شـراكات جديـدة وأكـثر 
مساواة مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي. على أنه جتدر اإلشارة إىل أن هـذه النتيجـة اإلجيابيـة 
مل تكن شاملة وأن بعض الكيانات شهدت تقلصـا يف براجمـها بسـبب عـدم قدرـا علـى إجيـاد 

البديل للتمويل املقدم من الربنامج اإلمنائي؛ 
ـــه، يواجــه يف الوقــت احلــاضر حتديــا يتمثــل يف  والربنـامج اإلمنـائي، مـن جهت (هـ)
ضرورة تطوير خربته املوضوعية املطلوبة يف القطاعات، أو يف توفــري الدعـم لشـبكات املعـارف 
باسـتخدام التربعـات يف وقـت يقـدم بعـض كيانـات التعـاون التقـين األخـرى الدعـم للمســاندة 
املوضوعية البالغة األمهية، وأحيانـا حـىت ألنشـطة مشـاريع التعـاون التقـين املباشـرة بتمويـل مـن 

امليزانيات املقررة. 
التغريات يف ممارسات التمويل املقدم من املاحنني  - ٢

طـوال معظـم السـبعينات وحــىت أواخــر الثمانينــات كــانت املــوارد املخصصــة هــي  - ٤٩
االسـتثناء أكـثر منـها القـاعدة يف صنـاديق وبرامـج األمـم املتحـدة. وميكـن أن يتخـــذ ختصيــص 
املوارد أشكاال عدة خمتلفة. فقرار بتقدمي الدعم يف ميزانية وخطة العمل املوحدة لربنامج األمـم 
املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعـة البشـرية/متالزمـة نقـص املناعـة البشـرية املكتسـب 
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(اإليدز) يشكّل ختصيصا عامـا جـدا للمـوارد يف اجتـاه قطـاع حمـدد، إذا قـورن بتوفـري التمويـل 
نفسه يف شكل موارد أساسية لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي (مثـال)، بربناجمـه متعـدد األبعـاد 

الذي يتخذ فيه جملس إدارته قرارات رصد املوارد. 
وختصص املوارد بشكل حمدد أكثر عندما تقرر جهة ماحنة، حـىت ضمـن إطـار برنـامج  - ٥٠
متعدد األبعاد كربنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز، أو 
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أو منظمة األمم املتحدة للطفولـة (اليونيسـيف)، ختصيـص أمـوال 
لبند معين واحـد مـن الربنامــــــج. وميكـن املضـي يف ذلـك خطـــــــوة أخـرى بتخصيـص مـوارد 
حمددة ال لربنامج حمدد فحسب بل أيضا ملسـتفيد معيـن. أمـا ختصيـص املـوارد يف أكـثر صـورة 
تطرفا فيحدث عندما تأيت جهة ماحنة بربنامج أو مشـروع معـد مسـبقا علـى جـانب كبـري مـن 
التفصيـل، وتسـتعني بشـكل أساسـي خبدمـات الكيـان التـابع لألمـم املتحـدة لتنفيـذه نيابـــة عــن 

اجلهة املاحنة. 
وتشكل مجيع أشكال ختصيـص املـوارد هـذه أبعـادا عـن القيـم الرئيسـية التقليديـة الـيت  - ٥١

يأخذ ا ج مؤسسي متعدد األطراف: 
تعـزز فيـه الثقـة ومزايـا ملكيـة برنـامج متعـــدد األطــراف، مــن خــالل عمليــة  (أ)
مشتركة لصنع القرار من جـانب اجلهـة املاحنـة والبلـدان املشـمولة بالـربامج الـيت تشـكل جملـس 

اإلدارة سواء بسواء؛ 
وتفقد فيه املـوارد هويـة مصدرهـا عندمـا تقـدم كمسـامهة يف جمموعـة مـوارد  (ب)

مشتركة توَزع بعدئذ تبعا لسياسات جملس اإلدارة؛ 
وال حيمــي فيــه املــاحنون مصاحلــــهم املشـــروعة (ال ســـيما بشـــأن اخلضـــوع  (ج)
للمساءلة) من خالل عالقام الثنائية مع إدارة املنظمة أو مع أحاد البلـدان املسـتفيدة، بـل مـن 
خـالل أعمـال جملـس اإلدارة الـيت تحقـق مصـاحل مجيـع الـدول األعضـاء بانتـهاج سياسـة عامـــة 

واحدة جتاه مديري الربامج املسؤولني؛ 
وتتخذ فيه القرارات اهلامة من خالل عملية إجيـاد قواسـم مشـتركة مـع مجيـع  (د)

املشاركني تسمح مبواصلة عمل املنظمة بطريقة منظمة؛ 
ويضطلع فيه مجيـع أعضـاء املنظمـة، بوصفـهم شـركاء يف عمليـة اختـاذ القـرار  (هـ)

باملسؤولية عن استمرارية الربنامج وسالمته سياسيا وختطيطيا وبرناجميا وماليا.  
ويشكِّل ختصيص املوارد قضيـة مـتزايدة األمهيـة لنظـام التعـاون التقـين لألمـم املتحـدة.  - ٥٢
وتشـهد أمثلـة خمتـارة قليلـة علـى مـدى التطـور الـذي شـهدته ممارسـات التمويـــل يف الســنوات 
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األخرية. وتشري البيانات املتعلقة باملسامهات يف العقدين املـاضيني إىل أن املسـامهات املخصصـة 
من البلدان الرئيسية املقدمة للمعونة يف الربنامج اإلمنائي شــكَّلت نسـبة ٣ يف املائـة مـن جممـوع 
مسامهاا يف عام ١٩٨٠ و ٣٣ يف املائـة مـن جممـوع مسـامهاا يف عـام ٢٠٠١. وال تتضمـن 
هذه األرقام أية مبالغ مقدمة من بلدان رئيسية مقدمة للمعونـة يف شـكل تقاسـم التكـاليف مـع 
طـرف ثـالث. وإذا أخـذ يف احلسـبان مجيـع مصـادر املسـامهات فـــإن املــوارد الرئيســية العاديــة 
لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي ال تشكل سوى ٢٥ يف املائة مــن جممـوع املسـامهات املقدمـة يف 

عام ٢٠٠١. 
وتواجـه اليونيسـيف حالـة مماثلـة، وإن كـانت أقـل حـدة، ألن اليونيسـيف كـانت مــن  - ٥٣
أوائل املنظمات التابعـة لألمـم املتحـدة الـيت سـعت مـة إىل احلصـول علـى مـوارد إضافيـة عـن 
طريق جها املسـمى �املشـاريع املدرجـة�. ففـي عـام ١٩٨٠، مت ختصيـص ٣٦ يف املائـة مـن 

تربعات البلدان املاحنة، وهي نسبة وصلت إىل ٥٢ يف املائة يف عام ٢٠٠٠. 
ومبا أن التمويل ليس نقطة التركيز الرئيسية هلذا التقرير، مل يتم مجع أي بيانـات مماثلـة  - ٥٤
عن أنشطة التعاون التقين األخرى اليت تضطلع ا منظومة األمم املتحدة. ولكن جتدر اإلشـارة 
إىل أن النمو املتواصل لعدد ترتيبات التمويل اخلاصة ضمن هيكل منظومـة األمـم املتحـدة ميثّـل 

متييعا متواصال خلصائص تعدد األطراف اليت تتميز ا املنظومة ككل. 
ـــربامج علــى مبــالغ  ويف حـني حتصـل بعـض كيانـات األمـم املتحـدة غـري الصنـاديق وال - ٥٥
زهيدة ألنشطة التعاون التقين اليت تقوم ا، من التمويل املقدم يف إطار امليزانية العادية املقـررة، 
ــــم ختصيـــص غالبيتـــها. والتوجـــه  فــإن معظمــها يعتمــد بقــدر كبــري علــى التربعــات الــيت يت
االستراتيجي ألنشطة التعاون التقـين الـيت تقـوم ـا تلـك الكيانـات يعتمـد اعتمـادا كبـريا علـى 

أولويات البلدان املاحنة املعنية. 
وأورد مدير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف تقريره السـنوي عـن عـام ٢٠٠١ الـذي  - ٥٦

قدمه إىل الس التنفيذي املالحظات التالية: 
�وجيب اإلشارة إىل أن موارد امليزانيـة وغريهـا مـن املـوارد غـري قابلـة للنقـل. 
وتتوقف بصفة أساسية قدرة الربنامج اإلمنائي على الوفاء بواليته وتعبئة مـوارد أخـرى 
علــى أن تكــون لــه قــاعدة متويــل عــادي مأمونــة تضمــن لــه طــابع التعــدد واحليــاد 
والشـمول. وقـــد يرغــب الــس التنفيــذي، إذ يشــري إىل مقــرره املشــهود ٢٣/٩٨، 
املتعلق بإطار التمويـل املتعـدد السـنوات واسـتراتيجية التمويـل األساسـي، يف أن حيـث 
مجيع املاحنني على دفع قاعدة التمويـل العـادي للربنـامج اإلمنـائي إىل النمـو مـن جديـد 

واستعادة إمكانية التنبؤ ا� (DP/2002/25، املوجز). 
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ويترتب العديد من اآلثار على النمط اآلخذ يف الظهور، املتمثل يف تلقـي التمويـل مـن  - ٥٧
املاحنني ألنشطة التعاون التقين اليت تضطلع ا منظومة األمم املتحدة؛ ونـدرج فيمـا يلـي بعضـا 

من هذه اآلثار: 
ال ميكن إجراء برجمة كاملة وفقا للسياسات واألولويات الـيت حتددهـا جمـالس  (أ)
اإلدارة إال لنسبة ضئيلة جدا من جمموع أنشطة منظومة األمم املتحدة يف جمال التعـاون التقـين. 
ويف حني أن الربامج ال تقبـل عـادة ختصيـص أمـوال بشـكل يتعـارض بوضـوح مـع السياسـات 
ـــثر مــن  الـيت تتبعـها، فـإن مجيـع إجـراءات ختصيـص األمـوال تضعـف إىل حـد مـا مكونـا أو أك
مكونات السياسات اليت تقرها جمالس اإلدارة ألا تبعد ذلـك التمويـل عـن الرقابـة الـيت جتـري 

يف إطار تلك السياسات؛ 
يف حني أن مستوى األموال املخصصة لبعض الكيانات يسري منذ مدة طويلـة  (ب)
على منط منو ثابت، فإن األغراض احملددة اليت تخصص هلا هذه األموال يتعذر التنبؤ ـا بنفـس 
القدر من الثبات، مما يعين أن املعوقـات الـيت يواجهـها التخطيـط الفعلـي للـربامج وتزويـد هـذه 

الربامج باملوظفني تتزايد مع تنامي مستوى املبالغ املخصصة؛ 
إن الكيانات اليت تقـوم بوظـائف فنيـة مـن حيـث وضـع املعايـري والسياسـات،  (ج)
والـيت قـد ال حتصـل علـى التمويـل املخصـص أو قـد حتصـل علـى مبـالغ حمــدودة جــدا، تواجــه 
صعوبات متزايدة يف احلفاظ على وضعها كمراكز للمعرفة واخلربة يف القطاعـات املكلّفـة ـا، 
وال سيما أن املستويات املتزايدة من التمويـل التكميلـي ال تسـهم يف غالبيـة احلـاالت يف توفـري 

الدعم املالئم للوظائف الرئيسية؛ 
يـتزايد االرتكـاز يف هيـاكل الـربامج إىل مـدى توافـر التربعـات املخصصـة مــن  (د)

جانب املاحنني، بدال من تلبية االحتياجات؛ 
يف حاالت الطوارئ، يعوق عـدم توافـر التمويـل األساسـي سـرعة االسـتجابة  (هـ)

ألن الربامج تظل يف انتظار تعهدات املاحنني بالتمويل. 
 

البنك الدويل   دال -
علّق املسؤولون يف مجيع كيانات التعاون التقين التابعة لألمم املتحدة على تأثـري البنـك  - ٥٨
الدويل (مبا يف ذلك املؤسسة اإلمنائية الدوليـة) الـذي يعمـل علـى توسـيع أنشـطته يف جمـال بنـاء 
القدرات. فحجم املوارد الـيت يدفـع ـا البنـك الـدويل يف جمـاالت ترتبـط عـادة مبنظومـة األمـم 
ـــات منظومــة األمــم املتحــدة يف  املتحـدة حيصـر يف بعـض احلـاالت الـدور الـذي تقـوم بـه كيان
جماالت متخصصة. ومن شبه املؤكد أن يتواصل منو دور البنك الدويل يف هذه اـاالت. لـذا، 
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ـــم املتحــدة والبنــك  هنـاك حاجـة ملحـة إىل مواصلـة تطويـر وسـائل عمليـة متكّـن منظومـة األم
الدويل من التعاون بشكل متكامل. 

ويف ميدان التعاون التقـين، يـويل البنـك اهتمامـا كبـريا لتحديـد املسـائل العامـة األمشـل  - ٥٩
اليت تؤثر يف عملية التنمية، وال سيما يف األنشطة اليت يقوم ا مجيع مقدمي املساعدة اإلمنائيـة. 
ـــك الــدويل أن هنــاك مســألتني بــارزتني يف اــال األعــم للتعــاون التقــين تتطلّبــان  ويعتـرب البن
االهتمام، ومها: برجمة أنشطة التعاون التقين وأثرها، واحلاجة امللحة إىل مزيـد مـن املواءمـة بـني 

سياسات املاحنني وإجراءام. 
وال يربز الدليل على التالقي املتزايد بني برامج عمل البنك ومنظومة األمم املتحـدة يف  - ٦٠
التزامـهما املشـترك ببلـوغ األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـــة فحســب، وإمنــا يــربز أيضــا مــن خــالل 

استعراض بسيط للمنظورات املواضيعية اليت توجه أعمال البنك: 
معاجلة أبعاد الفقر االجتماعية واملؤسسية واالقتصادية؛  �

االستثمار يف األفراد؛  �
تعزيز التنمية املستدامة بيئيا واجتماعيا؛  �

دعم تنمية القطاع اخلاص وبنيته األساسية؛  �
إقامة نظم مالية متينة؛  �
تعزيز سيادة القانون.  �

ومن الواضح كذلك نتيجة هلذا التالقي يف األهداف األساسية أن التوجهات اجلديـدة  - ٦١
ـــادة �مســرحا�  للبنـك سـتجعل منـه بصـورة مـتزايدة طرفـا فـاعال رئيسـيا يف جمـاالت تعتـرب ع
ألنشطة منظومة األمم املتحدة. فقد طرأت يف السنوات األخرية زيـادة كبـرية، مـن املتوقـع هلـا 
أن تستمر، على متويل اهلبـات عـن طريـق البنـك. ففـي عـام ٢٠٠٢، أنفـق البنـك ١,٩ بليـون 
دوالر علـى متويـل اهلبـات عـن طريـق سلسـلة مـن الصنـاديق االسـتئمانية. وارتفعـــت األصــول 
املالية هلذه الصناديق خـالل السـنة مـن ٤,٣٨ باليـني دوالر إىل ٥,٣٤ باليـني دوالر - وهـي 

زيادة نسبتها ٢٢ يف املائة. ويصف البنك أنشطة صناديقه االستئمانية على أا تودي إىل  
�تقدمي التمويل عن طريق اهلبات لالحتياجات اإلمنائيـة ذات األولويـة العليـا، 
مبـا فيـها املسـاعدة التقنيـة واخلدمـات االستشـارية وختفيـف أعبـاء الديـن واالنتقــال إىل 
وضع ما بعد الصراع والتمويل املشـترك. وتسـاعد الصنـاديق االسـتئمانية البنـك علـى 
مسـاندة براجمـه الراميـة إىل احلـد مـن الفقـر، وذلـك بتمويـل أنشـطة العمليـات اإلمنائيــة 
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الرئيسـية والعمـل علـى إجيـاد نـهج ابتكاريـة للمشـــاريع، وإقامــة الشــراكات وتوســيع 
نطاق التعاون اإلمنائي�(٢). 

وكـان مصـدر مـا يزيـد علـى نصـف املبـالغ الـيت أنفقتـها الصنـاديق االسـتئمانية التابعــة  - ٦٢
للبنك براجمه الرئيسية اخلمسة: 

مبادرة الديون للبلدان الفقرية املثقلة بالديون؛  (أ)
مرفق البيئة العاملية؛  (ب)

صندوق رسم السياسات وتنمية املوارد البشرية؛  (ج)
الفريق االستشاري للبحوث الزراعية الدولية؛  (د)

الصندوق االستئماين لطبقة األوزون.  (هـ)
وباإلضافة إىل ذلك، مت إنشاء سبعة صناديق استئمانية جديدة خالل عام ٢٠٠٢:  - ٦٣

الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا؛  (أ)
الصندوق االستئماين إلعمار أفغانستان؛  (ب)
الصندوق االستئماين حلوض ر النيل؛  (ج)

الصندوق االستئماين لشرقي منطقة البحريات الكربى؛  (د)
الصندوق االستئماين للمعرفة من أجل التغيري؛  (هـ)

ـــدرة علــى احلــد مــن الفقــر يف  الصنـدوق االسـتئماين السـتراتيجيات بنـاء الق (و)
البلدان املنخفضة الدخل؛ 

مبادرة إصالح القطاع املايل وتعزيزه.  (ز)
وباإلضافة إىل الصناديق االستئمانية، قام حمافظو البنك الدويل، يف إطار عملية التغذيـة  - ٦٤
رقـم ١٣ للمؤسسـة اإلمنائيـة الدوليـة، بزيـادة متويـل اهلبـات بصـورة ملموسـة. فمـن املتوقــع أن 
تكون حصة االلتزامات اخلاصة باهلبـات يف التغذيـة اإلمجاليـة للمؤسسـة اإلمنائيـة الدوليـة، الـيت 
بلغـت ٢٣ بليـون دوالر تقريبـا، يف حـدود تـتراوح بـني ١٨ و ٢١ يف املائـة علــى مــدار فــترة 
التغذيـة، ومدـا ثـالث سـنوات. ويعـين ذلـك االلـتزام بتمويـل اهلبـات مببلـغ يـتراوح بــني ٤,١ 
باليني دوالر و ٤,٩ باليني دوالر تقريبا، أو التزامات سـنوية تـتراوح بـني ١,٤ بليـون دوالر 
و ١,٦ بليــون دوالر، باإلضافــة إىل األمــــوال الـــيت تنفقـــها الصنـــاديق االســـتئمانية، وذلـــك 
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مقارنة بإمجايل املبلغ الذي حصل عليـه برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي يف عـام ٢٠٠١ وقـدره 
حنو ٢,٦ بليون دوالر. 

غري أن مثة فروقا هامة تتصل بشكل مباشر بنظم متويل املنظمتني. ففيما يتعلـق بـالبنك  - ٦٥
الــدويل، جيــري ختصيــص وصــرف مجيــع مدفوعاتــه مــن املنــح املقدمــة مــن الصنــاديق غــــري 
االستئمانية وفق سياساته املوافق عليها اليت تغطي القطاعات والبلدان ذات األولويـة. وبالنسـبة 
لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي، جتري برجمة اسـتخدام ٢٥ يف املائـة فقـط (اجلـزء األساسـي مـن 
جمموع املوارد املتاحة للربنامج) بشكل كامل وفق سياسات حيددها جملسه التنفيـذي. وترصـد 
نسبة ٧٥ يف املائة املتبقية بطريقة جتعلـها علـى األقـل جزئيـا خـارج نطـاق األولويـات املركزيـة 

لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي. 
ورغـم أنـه قـد يكـون مـن الـالزم تكييـف أمنـاط اسـتخدام البنـك الـدويل للمنــح علــى  - ٦٦
أساس اخلربة العملية يف جمال العمليات، فإن ما يلي هو الطريقة العامة اليت تخصص ـا أمـوال 

منح التجديد الـ ١٣ املقدمة من املؤسسة اإلمنائية الدولية: 
سـيذهب مـا بـني ٨ و ١٩ يف املائـة (حسـب احلاجـــة) إىل األنشــطة املتعلقــة مبــا بعــد  �

الصراعات 
سيوجه حنو ٦ يف املائة لإلعمار عقب الكوارث الطبيعية  �

سيذهب حنو ٢٢ يف املائة إىل املشاريع املتصلـة بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز  �
يف مجيع البلدان اليت ال تتلقى التمويل سوى من املؤسسة اإلمنائية الدولية 

سيذهب حنو ٣ يف املائة إىل املشاريع املتصلة بفريوس نقص املناعـة البشـرية/اإليـدز يف  �
البلدان اليت تعد املؤسسة اإلمنائية الدولية من بني اجلهات اليت تتلقى منها التمويل 

سيخصص حنو ٤٤ يف املائة للبلدان املثقلة بـالديون الـيت ال تتلقـى التمويـل سـوى مـن  �
املؤسسة اإلمنائية الدولية واليت ال يتجاوز فيها نصيب الفرد من الناتج الوطين اإلمجـايل 

٣٦٠ دوالرا 
سـيذهب حنـو ١٧ يف املائـة إىل البلـدان األخـــرى الــيت ال تتلقــى التمويــل ســوى مــن  �
املؤسسة اإلمنائية الدولية واليت ال يتجاوز فيها نصيب الفرد من الناتج الوطين اإلمجـايل 

٣٦٠ دوالرا. 
وال بد أن أحد مصـادر القلـق فيمـا يتعلـق بـالطرائق الراهنـة لتدبـري وتنفيـذ طائفـة مـن  - ٦٧
األنشطة اإلمنائية لألمـم املتحـدة يتمثـل يف أن هـذا النمـو يف متويـل منـح البنـك الـدويل يعكـس 
قرارا واعيا من جانب املاحنني بتخطي األمم املتحدة تفضيـال للبنـك الـدويل. ويـربز هـذا األمـر 
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أمهية التساؤل املثار يف الفقرة ٧ من الوثيقة E/2003/89 املتعلقة بتمويل أنشطة التعاون اإلمنائي 
اليت تضطلع ا منظومة األمم املتحدة: 

�إن السؤال األساسي املطروح يف مرحلة ما بعـد مونتـريي هـذه، حيـث بـدأ 
ـــة، هــو أيــن وكيــف ميكــن  املـاحنون الرئيسـيون يزيـدون مـن املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسي
مواءمة التعاون اإلمنائي املتعـدد األطـراف وخباصـة األعمـال التنفيذيـة الـيت تضطلـع ـا 

منظومة األمم املتحدة، مع الربنامج اإلمنائي الدويل�. 
وكمـا تشـري تلـك الوثيقـة إىل ذلـك عـــن صــواب، فــإن الطــابع العــاملي والدميقراطــي  - ٦٨
واحليادي لألمم املتحدة هو الذي كان له دور هام يف بناء توافق اآلراء حول الربنامج اإلمنـائي 
احلـايل. ورغـم أنـه قـد يكـون مـن السـابق ألوانـه اسـتخالص االسـتنتاجات بشـــأن االجتاهــات 
الطويلة األجل، فإن هذا الدور الريـادي الرئيسـي يف خلـق توافـق لـآلراء علـى الصعيـد العـاملي 
حـول األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة مل تتـم ترمجتـه حـىت اآلن إىل جتديـد االلـتزام مـن قبـل املـــاحنني 
بتمويل منظومة األمم املتحدة لكي تضطلع بدور متنامي يف تنفيذ األنشـطة. إن السـجل يشـري 

حىت اآلن إىل أن اجلهات املاحنة تفضل قنوات أخرى. 
وبغية املساعدة يف صياغة مفاهيم املسائل الـيت يعاجلـها هـذا التقريـر، مت تقـدمي سلسـلة  - ٦٩
من العوامل اليت من شـأا أن توجـه اختيـارات اجلـهات املاحنـة. وكـل نقطـة مـن هـذه النقـاط 
قابلة للنقاش، ولكن نفيها برمتها سـيجعل مـن العسـري تعزيـز املوقـف التنافسـي ملنظومـة األمـم 

املتحدة يف جذب مزيد من تدفقات املوارد يف املستقبل: 
يتمتع املاحنون على حنو واضـح بسـيطرة يف جمـال التصويـت يف البنـك الـدويل  (أ)
ـــرعية دور األمــم املتحــدة يف  ال تتوافـر هلـم يف منظومـة األمـم املتحـدة. فرغـم أـم يقبلـون بش
حتديد برنامج السياسات على النطاق األوسع، فإم يفضلـون قـدرا أكـرب بكثـري مـن السـيطرة 

املباشرة على عملية تنفيذ الربامج املتمخضة عن ذلك الربنامج؛ 
مييل البنك الدويل إىل التكلم بصـوت واحـد (رغـم النقـاش الداخلـي النشـط)  (ب)
يف حني أن منظومة األمم املتحدة تتكلم بأصوات عديدة. فرغم الطـابع املعقَّـد للبنـك الـدويل، 
ونطاق األدوات املوضوعية واملالية اليت يتعني عليه الدمج بينـها لتحقيـق الدرجـة القصـوى مـن 
التأثري، فإن التناقضات الداخلية ميكن حلها من خالل فريق واحد من كبار اإلداريـني وهيكـل 
إداري واحد. وخيتلف هذا عن منظومـة األمـم املتحـدة حيـث يتعلـق األمـر بفـرق متعـددة مـن 
اإلداريني وهيئات إدارية متعددة. ومبا أن كفالة ج منسجم فيمـا يتعلـق بالتحديـات التنفيذيـة 
اليت يطرحها وضع الربامج اإلمنائية أمر منشود، فإن هيكــل البنـك الـدويل الختـاذ القـرار حيظـى 

بالتفضيل؛ 
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يعمـل البنـك الـدويل مـن خـالل هيئـة وحيـدة علـى الصعيـد امليـداين. وتعمـــل  (ج)
األمم املتحدة مـن خـالل هيئـات متعـددة، واإلقنـاع بـدل التعليمـات هـو مـا تسـتخدمه األمـم 
املتحـدة (تسترشـد دائمـا بطبيعـة احلـال برغبـات البلـد املســتفيد مــن الربنــامج) حملاولــة حتقيــق 
االنسجام على الصعيد القطري. وتقاوم بعض كيانات األمم املتحدة آليـات التنسـيق الطوعـي 
ألا تركز على هوياا الفردية أكثر من استجابة شاملة متكاملة ومتسقة مـن جـانب منظومـة 

األمم املتحدة؛ 
أدار البنك الدويل بنجاح عملية كربى من تفويض الفـروع امليدانيـة يف جمـايل  (د)
سـلطة اختـاذ القـرار واملوظفـني. كمـا أنـه يضطلـع بـدور الريـادة يف دعـم احلكومـات يف عمليــة 
إعداد ورقات استراتيجية احلد من الفقر، الـيت تكتسـي أمهيـة مـتزايدة مـن حيـث كوـا وثـائق 
اسـتراتيجية توجيهيـة لألنشـطة القطريـة. ورغـم أن فـرادى كيانـات األمــم املتحــدة جلــأت إىل 
عمليـات مماثلـة لتعزيـز ومتكـني مكاتبـها امليدانيـة، فإنـه يتـم مـع ذلـك إشـراك أطـراف متعــددة، 
ويعيق وجوَد األمم املتحدة (على خالف وجود فـرادى كياناـا) قلـةُ املـوارد املرصـودة لدعـم 
ـــإن  مـهام املنسـقني املقيمـني. وألن مهمـة املنسـق املقيـم غـري مدعومـة مبـا يكفـي مـن املـوارد، ف
الدور الريادي املنوط به ال مياَرس مبا يكفي من اجلودة ليحظى باحترام كيانات األمـم املتحـدة 

األخرى املوجودة ميدانيا؛ 
يتصور املاحنون أن البنك الدويل أكثر كفاءة مـن حيـث التكـاليف مـن األمـم  (هـ)
املتحـدة. إن هـذا التصـور حمـط خـالف كبـري، ولكـن مثـــة بيانــات ضئيلــة للتوصــل إىل حكــم 
موضوعي. وطابع األمم املتحدة املعقد وعـدد الكيانـات الفرديـة املشـاركة فيـها وصغـر حجـم 
العديد من الربامج املدارة كلها مسائل ذات صلة ـذا التقريـر قـد تكـون سـامهت فيمـا يعتقـد 
أن منظومة األمم املتحدة تتسم به من االفتقار النسيب للكفاءة. ويسـاهم تعـدد التمثيـل امليـداين 
ملنظومة األمم املتحدة بشكل مباشر يف االنطباع بانعدام الكفاءة ويف مـدى حقيقـة ذلـك علـى 

حد سواء. 
ويف الوقت الذي أصبحت فيه التوجـهات املواضيعيـة لكـل مـن البنـك الـدويل واألمـم  - ٧٠
املتحدة أكثر توحدا، أصبح احلد الفـاصل بـني جيـهما يف جمـال وضـع الـربامج أقـل وضوحـا، 
شأنه يف ذلك شأن الدور التارخيي للبنك الدويل كمؤسسة مقرضة على خالف األمم املتحـدة 
كنظـام مـانح. ويف العديـد مـن اـاالت، اتسـع التعـاون بـني البنــك واألمــم املتحــدة يف واقــع 
األمر، مبا يف ذلك على الصعيد القطري. ومثة بالتأكيد إمكانيات لتعزيـز التعـاون يف املسـتقبل. 
ـــاون التقــين آخــذة يف  فـهناك أمثلـة عديـدة للداللـة علـى أن البنـك، حـىت يف وجـود واليـة للتع
االتساع، يفضل العمل مع مراكـز قائمـة للخـربات اخلارجيـة، مـن قبيـل بعـض كيانـات األمـم 
املتحدة، بدل السعي إىل إقامة مراكـز مماثلـة علـى الصعيـد الداخلـي. ومـن الواضـح أن مراكـز 
اخلربة الرفيعة اليت أثبتت كفاءا داخل منظومة األمــم املتحـدة بإمكاـا أن جتـد لنفسـها موقعـا 
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ممتازا ضمن هذا النهج الذي يتبعه البنك الدويل. والسؤال الذي ال يــزال حباجـة إىل إجابـة هـو 
ما إذا كان ال يزال باإلمكان التفكري بطريقة تنطوي على نوع مــا مـن تقاسـم العمـل وتكـامل 

األدوار على أساس كفاءات كل هيئة على حدة. 
وتشـري االجتاهـات احلديثـة العـهد إىل أن املـاحنني مل يعـودوا ميـــيزون يف جمــايل التعــاون  - ٧١
التقين وبناء القدرات بني ما يتوقع من البنك الدويل أن يقوم به ومـا يتوقـع مـن األمـم املتحـدة 
القيام به. ومل يعتمد معظم املاحنني سياسات متعلقة بدور البنك الدويل يف مقابل دور منظومـة 
األمم املتحدة، عدا دعوات عامـة إىل تفـادي االزدواجيـة يف العمـل. ورغـم هـذا التطـور، فـإن 
مسؤويل البنك الدويل يقرون بـأن األمـم املتحـدة لديـها مـهارات ال ميتلكـها البنـك (والعكـس 
صحيح) وأن األمم املتحدة لديها يف بعض جماالت املسـائل املوضوعيـة سـلطة أخالقيـة وواليـة 
سياسـية ال يزعـم البنـــك امتالكــها. كمــا حتظــى احلساســية الثقافيــة ملنظومــة األمــم املتحــدة 
باعتراف عام. وإذا كان ال يـزال مـن املمكـن التفكـري يف إقامـة متيـيز بـني األدوار، فـإن أسـاس 
ــق  متيـيز مـن ذلـك القبيـل قـد يوجـد يف اـاالت الـيت تعـد فيـها هـذه اخلصـائص أساسـية لتحقي

الفعالية يف األداء. 
إن األمم املتحدة والبنك الدويل يشتركان يف الـتزام متنـام بالتنسـيق ومواءمـة الـربامج،  - ٧٢
وبالتايل التعاون الوثيق بشكل متزايد. وال شك يف أن القدرة املاليـة للبنـك، مدعومـةً مبـا لديـه 
مـن املـوارد البشـرية، سـيكون هلـا أثـر علـى طبيعـة العالقـة بـني الطرفـني يف املســـتقبل. فمجــرد 
كيفيـة إجنـاز تلـك األهـداف حتـد معقـد سـيفضي يف ايـة املطــاف دون شــك إىل طائفــة مــن 
اإلجابات. وميكن أن يستند التعاون األوثق يف املسـتقبل إىل اتفاقـات للتعـاون جيـري التفـاوض 
بشأا بني البنك وكيانات األمم املتحدة. ولعل أحد األمور األكـثر أمهيـة مـن الناحيـة العمليـة 
يتمثل يف إقامة عالقات عمل تعاونيـة يف عمليـة وضـع الـربامج علـى الصعيـد امليـداين. وسـيعين 
هذا مشاركة نشطة وجيدة من جانب األمم املتحدة بشكل يتسم بالتناسـق يف عمليـة ورقـات 
استراتيجية احلد مـن الفقـر، وسـينطوي هـذا األمـر بالتـأكيد علـى تعزيـز هـام للوجـود امليـداين 
لألمـم املتحـدة ولقدرـا علـى العمـل علـى الصعيـد امليـداين بطريقـة متسـقة مـع كياناـــا ومــع 

شركائها اخلارجيني على حد سواء.   
تعزيز التنسيق واملواءمة  هاء –

ميكن القول من الناحية االفتراضية بأن ترشيد جانب العرض يف التعـاون التقـين لألمـم  - ٧٣
املتحدة ال يكتسي أمهية بالغة ما دام باإلمكان تعبئـة املـوارد املناسـبة يف الوقـت املناسـب لتلبيـة 
االحتياجات ذات األولوية يف البلد الذي يغطيه الربنامج. ويف إطار ج من هـذا القبيـل، يتيـح 
التنـافس بـني مقدمـي التعـاون التقـين يف األمـم املتحـدة فرصـــة االختيــار، يف حــني أن املواءمــة 
اإلمجاليـة تتحقـق مـن خـالل عمليـة وضـــع الــربامج القطريــة. ودون اســتبعاد املنــافع اإلجيابيــة 
لوجود عنصر اختيار بني مصادر بديلة، يؤكد هذا التقرير أن جانب العـرض وجـانب الطلـب 
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وطرائــــق التمويـل مجيعهـــــا ينبغـي أن يدعـم بعضـها بعضـا لكـي تتحقـق الدرجـــة املثلــى مــن 
املواءمة. 

ومبـا أن هـذه الوثيقـة تتنـاول بالدرجـة األوىل جـانب العـرض يف التعـاون التقـين لألمــم  - ٧٤
املتحدة، فإنه من املفيد النظر أوال يف آليات التنسيق واملواءمة من ذلك املنظـور. وميكـن حتقيـق 
التنسـيق واملواءمـة بطـرق عديـدة خمتلفـة، مبـا يف ذلـك اآلليـات الرمسيـة وغـري الرمسيـة علـى حـد 
سواء. فمن الناحية التارخيية، سعت منظومة األمم املتحدة إىل حتقيق املواءمة من خالل تنسـيق 
اإلسهامات على صعيد العرض ومن خالل اجلهود الرامية إىل حتقيق املواءمـة يف وضـع الـربامج 
على الصعيد القطـري. وتشـري مجيـع الدالئـل إىل أنـه يف الوقـت الـذي ينبغـي أن يتسـم جـانب 
العرض حبد أدىن من املواءمـة يوجـد حتـول رئيسـي للتركـيز علـى حتقيـق املواءمـة علـى الصعيـد 

امليداين. 
وإذا ما تركنا العمليات الرمسية جانبا مؤقتا، فمن املهم أوال اإلقـرار بـأن التنسـيق غـري  - ٧٥
الرمسي من قبل املديرين املسؤولني عن الربامج يتحقق من خـالل اآلالف مـن االتصـاالت الـيت 
جتري بني األشخاص كل يوم على نطاق املنظومة بأسرها. وتتمثـل أفضـل أداة ممكنـة لتحقيـق 
املواءمة يف املنظومة على الصعيد العملي يف املدير املتمتع بالدراية والكفـاءة – الـذي يستحسـن 
أن يعمل يف سياق إطار استراتيجية متفق عليه يف األمم املتحدة برمتــها ويدعـم عمليـة ورقـات 
اسـتراتيجية احلـد مـن الفقـر أو عمليـة أخـرى تتزعمـها البلـدان. ومـن املـهم التشـــديد علــى أن 
عملية التنسيق غري الرمسي هذه، رغم مـا تتسـم بـه مـن احنرافـات ال ميكـن تفاديـها، قائمـة ويف 

وضع جيد داخل املنظومة، ولكنها حمدودة بقيود متصلة باملوارد العملية. 
ومتثل أحد اجلوانـب األساسـية جلـهود اإلصـالح الـيت متـت مؤخـرا يف دعـم العمليـات  - ٧٦
اليت جتري فيما بني األشـخاص مبزيـد مـن آليـات التنسـيق الرمسـي الراميـة إىل حتقيـق مزيـد مـن 
الترابط واألثر اإلمجاليني للتعاون التقين لألمـم املتحـدة وأنشـطتها األخـرى. غـري أنـه ينبغـي يف 
إطار املساعي الرامية إىل تعزيز التنسيق أخذ عنصر هام جدا بعني االعتبـار – أن التنسـيق ليـس 
بضاعـة متاحـة باـان يف بيئـة معقـدة. إن التنسـيق ينبغـي أن ينظــــر إليـــه علـى أســـاس تكلفــة 
انعدام التنسيق مقابل تكلفة التنسيق. فليس باإلمكان حتقيــق التنسـيق املثـايل، وقـد يكـون، مـن 
ناحيــــــة أخـرى، مـن غـري املمكـن حتمـل تكلفـة مسـتويات التنسـيق املرتفعـة جـــدا الــيت ميكــن 

حتقيقها. 
وليس مثة جواب واحد على السؤال �مـا مقـدار التنسـيق الـذي ميكـن لألمـم املتحـدة  - ٧٧
حتمل تكلفته؟�. وكقاعدة عامـة، متيـل األنشـطة الـيت جتـري يف اهليـاكل احلكوميـة واحلكوميـة 
الدولية حنو التأثر بالعوامل السياسية أكثر من عوامل التكـاليف مقـابل املنـافع يف اإلجابـة علـى 
هذا السؤال. فمن شأن الصعوبات السياسية اليت خيلقها انعدام حقيقـي أو متخيـل للتنسـيق أن 
تكون أكثر إضرارا يئة حكومية أو حكومية دولية من القيمة الفعلية للخسـارة املتكبـدة. ويف 
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حالة األمم املتحدة، ميكن أن يلحق الضرر بسمعة املؤسسة نفسها أو باألمني العـام أو بسـمعة 
العديد من الربامج املختلفة اليت تضمها املنظومة إىل جانب رؤسائها التنفيذيني. 

ويف جمال تنسيق التعـاون التقـين، توجـد آليـات رمسيـة عديـدة ذات طبـائع جـد خمتلفـة  - ٧٨
لتعزيز أهداف التنسـيق. ويتمثـل أحـد األمثلـة الفريـدة علـى تدخـل احلكومـات بشـكل مباشـر 
لتحديـد طريقـة ابتكاريـة لتلبيـة الشـعور باحلاجـة إىل التنسـيق يف إنشـاء برنـامج األمـم املتحـــدة 
املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز. فبغيـة تعزيـز مواجهـة فعالـة ومتناسـقة مـن 
جانب منظومة األمم املتحدة لوباء فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز، مت إنشاء هـذا الربنـامج 
ــم  مـن قبـل الـس االقتصـادي واالجتمـاعي كربنـامج تشـترك فيـه سـت مؤسسـات تابعـة لألم
املتحدة (اآلن مثانية). فمـن اجللـي أن التحـدي الـذي طرحـه املـرض قـد حفـز الـدول األعضـاء 
على اختاذ تدابري استثنائية وابتكارية لضمان أقصى قدر من الظروف املالئمـة والفعاليـة لعمليـة 

مواجهة للمرض تتوىل منظومة األمم املتحدة تنسيقها. 
ـــدز  وقـد أمت برنـامج األمـم املتحـدة املشـترك املعـين بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإلي - ٧٩
مؤخرا تقييم سنواته اخلمس األوىل. وإىل جانب اإلجنازات املهمة اليت حققـها الربنـامج خـالل 
سنواته اخلمس األوىل، يربز التقييم كذلك الصعوبـات األوىل الـيت طرحـها طلـب التنسـيق مـن 
ـــامج بشــواغل تتعلــق  طائفـة مـن اجلـهات يف املنظومـة �املدفوعـة يف السـنوات األوىل مـن الربن
بالواليـات والتنـافس بـني الوكـاالت�(٣). وميكـن أن تـربر مسـائل وقطاعـات موضوعيـة قليلـــة 
إقامــة برنــامج منوذجــــي لربنـــامج األمـــم املتحـــدة املشـــترك املعـــين بفـــريوس نقـــص املناعـــة 
البشرية/اإليدز لتعزيز املواءمة بـني خمتلـف اجلـهات يف األمـم املتحـدة. ويف هـذا اـال، تعتمـد 
املنظومة على سلسلة مـن جلـان التنسـيق (مبـا يف ذلـك اللجنـة التنفيذيـة موعـة األمـم املتحـدة 
اإلمنائية واللجنة التنفيذية للشؤون االقتصادية واالجتماعية واللجنة التنفيذية للشؤون اإلنسـانية 
واللجنـة التنفيذيـة للسـلم واألمـن) وطائفـة مـن فـرق العمـل املشـتركة بـني الوكـــاالت والنــهج 
االسـتراتيجية والربناجميـة املشـــتركة مثــل التقييمــات القطريــة املشــتركة وأطــر األمــم املتحــدة 

للمساعدة اإلمنائية. 
وأجريت تقييمات أخرى هلـذه األدوات ولـن يعـاد سـرد اسـتنتاجاا يف هـذا التقريـر.  - ٨٠
ولعل ما يستحق إعادة الذكر هو القلق العام الذي ينتاب عادة وليس دائما الكيانـات األصغـر 
حجما من بني كيانـات التعـاون التقـين الـيت ال تسـتفيد مـن متثيلـها امليـداين يف جعـل مصاحلـها 

تنعكس يف هذه اآلليات. 
وأحرزت منظومة األمم املتحدة تقدما مهما يف حتسني تنسيق جانب العرض وجـانب  - ٨١
الطلب على حد سواء خالل فترة عملية اإلصالح. وتطلب هذا األمـر بطبيعـة احلـال تكـاليف 
– التكـاليف املباشـرة آلليـات التنسـيق والتكـاليف غـري املباشـرة الـيت تكبدـا فـرادى الكيانــات 
نتيجة املشاركة يف أعماهلا. ويشعر البعض بأنـه إذا أريـد أن تتحقـق بفعاليـة منـافع املـوارد الـيت 
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استثمرت حىت اآلن يف تنسيق جانب العرض، جيب تعزيز آليات التنسيق على الصعيـد امليـداين 
تعزيزا متوازيا. 

وتتفـاقم مشـكلة التمثيـل امليـداين هـذه أكـثر عندمـا يرتبـط نـزع الطـابع املركـزي عــن  - ٨٢
سـلطة العديـد مـــن الوكــاالت الثنائيــة واملتعــددة األطــراف يف جمــال وضــع الــربامج باحلاجــة 
املتواصلة إىل تعبئة املوارد التكميلية (املرصودة) ألنشـطة التعـاون التقـين. وبقـدر مـا قـد يكـون 
للـربامج األصغـر حجمـا مـن وجــود ميــداين حمــدود جــدا حيــث يتخــذ مســؤولو الوكــاالت 
ـــى تعبئــة املــوارد  األخـرى بشـكل مـتزايد قـرارات متصلـة بااللتزامـات املاليـة، تتـأثر قدرـا عل

بشكل بالغ. 
ـــم  ومـن بـني السـبل البينـة لتحسـني تنسـيق جـانب العـرض تقليـص عـدد كيانـات األم - ٨٣
املتحدة املشاركة يف تنفيذ برامج التعاون التقـين. ويتمثـل أحـد البدائـل هلـذا النـهج يف االنتقـال 
أكثر حنو وضع برامج تعاونية خاصة بكل مسألة على حدة مبشاركة عـدد مـن كيانـات األمـم 
املتحدة املختلفة. ويشكل برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية/ 
اإليدز مثاال ذا طابع رمسي جدا لنـهج مـن ذلـك القبيـل. وميكـن أيضـا وضـع ـج أخـرى أقـل 
رمسية. ويف مناقشة املسائل املختارة (انظر املرفـق)، جتـري مناقشـة مقتضبـة لعـدد مـن اـاالت 
اليت قد يلزم فيها قدر ما من الترشيد. وقد يتوقف الترشيد املمكن جلـانب العـرض فيمـا يتعلـق 
بعدد من هذه املسائل يف اية األمر على التأويل الذي سـيعطى ـاالت نشـاط برنـامج األمـم 
املتحـدة اإلمنـائي املعرفـة بشـكل واسـع جـدا. ويف أقصـى احلـاالت، ميكـن دمـج بعـض أنشـــطة 
التعـاون التقـين الـــيت تتوالهــا وكــاالت أخــرى يف الوقــت الراهــن يف برنــامج األمــم املتحــدة 
اإلمنائي. ويتمثـل النهــــج األقـل راديكاليـة يف تشـجيع إقامـة عالقـات عمـل أوثـق بـني برنـامج 
األمـم املتحـدة اإلمنـائي والكيانـــات األخـــــرى الــيت لديهـــــــا مــهارات متخصصــة ذات صلــة 

مبجاالت نشاط الربنامج.   
االستنتاجات  ثالثا -

قدم هذا التقرير معلومات أساســية عـن أنشـطة التعـاون التقـين الـيت تضطلـع ـا األمـم  - ٨٤
املتحدة بشأن عـدد خمتـار مـن املسـائل اهلامـة. ولئـن كـان نظـام األمـم املتحـدة للتعـاون التقـين 
نظامـا معقـدا، فـإن مـرد ذلـك ال خيلـو مـن أسـباب تارخييـة منطقيـة. ذلـك أن تنـوع مـا يوجــد 
داخل املنظومة من آليات خمتلفة إليصال التعاون التقين، ال يزال يستقطب من املاحنني مـا يلـزم 
من أموال لدعمه، كما أن اخلدمات اليت تقدمها تلك اآلليات ال تـزال مفيـدة للبلـدان الناميـة. 
فاملمارسات اليت يتبعها املاحنون يف تقدمي األموال هلا تأثري كبري يف هيكل نظام التعـاون التقـين. 
ـــتزام احلــرص يف التصــدي لترشــيد هيكــل جــانب العــرض، ألن ليــس مثــة  ولـذا ال بـد مـن ال
ما يضمن أن تتبع ترتيبات التمويل القائمة أي عمليـة إلعـادة التنظيـم الوظيفـي داخـل النظـام. 
ويرتع هذا العـامل وغـريه مـن العوامـل إىل حتبيـذ اتبـاع ـج تدرجيـي حيـال الترشـيد بـدال مـن 
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القيام بعملية أساسية إلعادة التشكيل. ويشـدد هـذا التقريـر علـى الروابـط بـني جـانيب العـرض 
والطلب، ونظام التمويل إذا أريد حتقيق النظام األمثل، فـال بـد لكـل عنصـر مـن هـذه العنـاصر 

أن يكمل ويدعم العنصرين اآلخرين. 
وبالرغم من كرب عدد الكيانات املعنية بشكل عام وتنوع الكيانات الـيت قـد تعـاجل أي  - ٨٥
مسألة بعينها، مل يتضح سوى يف عدد حمدود مـن اـاالت وجـود ازدواجيـة بيـِّــنة يف األدوار. 
وقد حدد عدد من ااالت اليت قد تتطلب قدرا من اإليضاح. وسـيضطلع نـائب األمـني العـام 
بعملية متابعة ملا خيلص إليـه هـذا التقريـر مـن توصيـات رئيسـية. وسـتتخذ اإلجـراءات الكفيلـة 
بتحقيق التكافل األمثـل داخـل النظـام. وسـيطلب إىل مديـر برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي أن 
يستعرض، بالتعاون الوثيـق مـع رؤسـاء إدارات األمـم املتحـدة املعنيـني، بضعـة مسـائل رئيسـية 
ميكن فيها حتسني تقسيم العمل. وسـيقدم تقريـرا عـن ذلـك إىل نـائب األمـني العـام. وسـيوجه 
االهتمام أيضا حنو تأمني التعاون الفعـال فيمـا بـني اللجـان اإلقليميـة، والصنـاديق والـربامج، يف 
احلاالت اليت توجد فيها أولويـة قطاعيـة مشـتركة، وحيثمـا توفـرت اخلـربات املطلوبـة. وسـيتم 
إبالغ الدول األعضاء بإجراءات املتابعة بوصفها جزءا من اسـتعراض السياسـات الشـامل لعـام 

٢٠٠٤، الذي يضطلع به مرة كل ثالث سنوات. 
ويبدو أن هذا النظام املعقد والذي تعـوزه املـوارد أحيانـا، يعمـل بصـورة ال بـأس ـا.  - ٨٦
فـاملديرون واعـون بواليـام، وواعـون أيضـا بضـرورة التعـاون مــع اآلخريــن لتحقيــق النطــاق 
املطلـوب مـن املدخـالت. ومل يصمـم النظـام حبيـث حيقـــق الكفــاءة املثلــى، وإمنــا تتطــور عــرب 
عشـرات السـنني نتيجـة ملـا تراكـم مـــن قــرارات اختذــا اهليئــات احلاكمــة ومـمـــويل النظــام. 
وأي عملية كربى للترشيد اهليكلـي سـتكون عمليـة معقـدة وتنطـوي علـى التسـاؤل األساسـي 
بشـأن مـدى اسـتمرار جـدوى عـدد مـن الواليـات القائمـة وعلـى تقييـم الســـتعداد املــاحنني يف 
خامتة املطاف لدعم أية عملية للترشيد من هــذا القبيـل يصاحبـها إصـالح ممارسـام التمويليـة. 

ذلك أن أي ترشيد يهدد باخلطر تدفق املوارد ميكن أن يؤدي، إمجاال، إىل نتائج عكسية. 
احلواشي 

 Capacity for Development – New Solutions for Old Problems, Fukuda-Parr, Lopes, Malik; 2002, (١)
 .Earthscan Publications Limited and UNDP

التقرير السنوي للبنك الدويل، ٢٠٠٢، الد ١، االستعراض السنوي، صفحة ٣٥.  (٢)
تقييم برنامــــج األمـــــم املتحــــــدة املشترك املعـين بفـريوس نقـــــــص املناعـــــــة البشريــــــــــة/اإليـدز بعـد مخـس  (٣)

سنوات UNAIDS/PCB(13)02.2، تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢، الصفحة ٢٢ من النص االنكليزي. 
إطار عمل من أجل إجراءات بشأن الطاقة، الفريق العامل املعين مببادرة قضايا امليـاه والطاقـة والصحـة والزراعـة  (٤)

والتنوع البيولوجي، آب/أغسطس ٢٠٠٢. 
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املرفق 
 استعراض املسائل املختارة 

تستعرض املسائل املختارة يف التذييالت الواردة أدناه. ويتضمن كل تذييـل أوال شـكال 
بسيطا يقدم معلومات أساسية عن األدوار اليت تضطلع ا بشـأن املسـألة خمتلـف كيانـات األمـم 
املتحدة. ويف كل جدول، ال تقدم كيانات األمم املتحدة بـالضرورة مرتبـة حسـب أمهيـة الـدور 
الذي تؤديه حيال املسألة، ولكن حسب الترتيب املوحد املستخدم يف اجلدول املوجـز الـوارد يف 
التذييل ألف. ويتضمن اجلزء الثاين من كل تذييل مناقشة موجزة للمجاالت اليت قد يتكشف يف 

اية املطاف أن من املستصوب فيها إيضاح عناصر الدور أو الوالية. 
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 التذييالت 
عنوان املسألة رقم املسألة التذييل 

موجز أشكال الكيانات املعنية حسب املسألة  ألف 
الكوارث الطبيعية ١ باء 

الوقاية منها والتخفيف من آثارها والتأهب هلا    -
التجارة ٢ جيم 
الطاقة ٣ دال 
بناء السالم ٤ هاء 

الوقاية والتعايش    -
عمليات السالم واملصاحلة    -
نـزع السالح    -
تسريح املقاتلني    -
إدماج املقاتلني السابقني    -
املسائل اجلنسانية وبناء السالم    -
األطفال والشباب يف الصراعات    -
األسلحة الصغرية    -

سيادة القانون ٥ واو 
التشريعات    -
االنتخابات    -
العدالة    -
املخدرات واجلرمية    -
االجتار باألشخاص    -
الفساد    -
اإلرهاب    -

إدارة القطاع العام ٦ زاي 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ٧ حاء 
األلغام األرضية ٨ طاء 
فريوس نقص املناعة البشرية/متالزمة نقص املناعة املكتسب (اإليدز) ٩ ياء 

املرأة واملسائل اجلنسانية ١٠ كاف 
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التذييل ألف 

الكيانات املعنية حسب املسألة 

 

ــــامج  برن
األمــــــــم 
املتحـــدة 
اإلمنائي 

منظمـــــة 
األمــــــــم 
املتحـــدة 
للطفولة

صنــدوق 
األمـــــــــم 
املتحــــدة 
للسكان 

صنــدوق 
األمـــــــــم 
املتحــــدة 
اإلمنــــائي 
للمرأة 

متطوعو 
األمــــــــم 
املتحدة 

صنـــــدوق 
ـــــــــــم  األم
املتحـــــــدة 
للمشــاريع 
اإلنتاجية 

ـــــــم  برنــــــامج األم
املتحـــدة املشــــترك 
ـــــريوس  واملعـــين بف
نقـــــــص املناعـــــــة 

البشرية/اإليدز 

ــــــــــــــــك  البن
الــــــــــــــدويل 
(احلاشية ٦)

مؤمتــر األمـــم 
املتحـــــــــــــدة 
للتجــــــــــــارة 
ــــــــــــة  والتنمي
(األونكتاد) 

منظمــــة 
التجـارة 
العاملية 

مركـــــز التجــــــارة 
ـــة  الــدويل - منظم
التجــــــــــــــــــــــــارة 
العاملية/األونكتاد 

ــــة  مفوضي
ــــــــــم  األم
املتحــــــدة 
لشـــــؤون 
الالجئني 

مكتــــــــــــب 
مراقبـــــــــــــة 
املخدرات 

ــــــــــة  مفوضي
ـــــــــــــــم  األم
املتحــــــــــــدة 
ــــــــــــوق  حلق
اإلنســــــــــان 

(احلاشية ٤)

منظمـة األمــم 
املتحــــــــــــــدة 
للتنميـــــــــــــــة 
ـــــــــــة  الصناعي
(اليونيــــــــدو) 
(احلاشية ٢) 

املنظمـــــة 
العامليــــــة 
ـــة  للملكي
الفكرية 

ــــــــم  مركــــــز األم
املتحـــــــــــــــــــــــدة 
للمســــــــــتوطنات 
البشرية - املوئل 

برنـــامج 
األمــــــم 
املتحــدة 
للبيئة 

إدارة الشـــؤون 
االقتصاديــــــــــة 
واالجتماعية 

ــــــــب  مكت
تنســـــــــيق 
الشـــــؤون 
اإلنسانية 

األمـم املتحــدة/ 
االســــــتراتيجية 
الدوليــة للحـــد 
من الكوارث 

إدارة 
ــات  عملي
ــــــــظ  حف
السالم 

مكتــــــــب 
الشـــــؤون 
القانونية 

إدارة 
الشــــــؤون 
السياسية 

إدارة 
شـــــــؤون 
نــــــــــــزع 
السالح 

ـــــــــــة  اللجن
االقتصاديــة 

ألوروبا 

ـــــــــــة  اللجن
االقتصاديــة 

ألفريقيا 

ــــــــــــــــــة  اللجن
ـــــــــة  االقتصادي
آلسيا ومنطقة 
احمليط اهلادئ 

ـــة  اللجنـة االقتصادي
ـــــــــــــــة  واالجتماعي
ــــة  ألمريكـــا الالتيني
ومنطقـــــة البحـــــــر 

الكارييب 

ــــــــــــــــة اللجن
ـــــــة االقتصادي
ـــة واالجتماعي
لغرب آسيا 

                              الكوارث الطبيعية 

 X  X     X         X X  X X       X X الوقاية منها والتخفيف من آثارها والتأهب هلا 
                               

X   X    X X X X    X X   X    X   X X X X X التجارة 
                               

X   X    X          X X       X   X X الطاقة 
                               

                              بناء السالم 

    X   X X   X    X  X        X  X  X الوقاية والتعايش 

      X   X        X  X          X عمليات السالم/املصاحلة 

     X   X                  X  X X نزع السالح 

                      X X      X تسريح املقاتلني 

           X X      X           X إدماج املقاتلني السابقني 

           X X   X    X  X     X    املسائل اجلنسانية وبناء السالم 

                      X      X  األطفال والشباب يف الصراعات 

     X                        X األسلحة الصغرية 
                               

                              سيادة القانون 

       X       X               X التشريعات 

      X   X X         X          X االنتخابات 

        X X  X   X X    X X X     X   X العدالة 

             X      X    X       املخدرات واجلرمية 

           X  X         X X     X  االجتار باألشخاص 

           X       X     X      X الفساد 

      X           X             اإلرهاب 
                               

X   X  X  X         X  X        X  X X إدارة القطاع العام 
                               

تكنولوجيــــــــــا املعلومــــــــــــات واالتصـــــــــــاالت 
X   X X   X   X        X       X X X X X (احلاشية ١) 

                               
        X X      X    X        X  X األلغام األرضية 

                               
فــريوس نقــص املناعــة البشــرية/متالزمــة نقــــص 

  X X X X X  X X    X X X   X           X املناعة املكتسب (اإليدز) 
                               

X X X X X  X X    X  X     X       X X X X X املرأة واملسائل اجلنسانية (احلاشية ٥)   
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.  (١)
تتصل املعلومات بالتجارة فحسب.  (٢)

مثة أنشطة عديدة تؤثر على هذه املسألة، وهذا الشكل يبني فحسب الوكاالت اليت حتدد بصورة مباشرة إدارة القطاع العام كمجال برناجمي.  (٣)
تدعم مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني اعتبارات حقوق اإلنسان يف كل املسائل - وترد هنا املسائل الرئيسية اليت تلعب فيها دورا مباشرا يف التعاون التقين.  (٤)

تدرج مجيع الكيانات املسائل اجلنسانية بصورة متزايدة يف صلب أنشطتها - وترد هنـا الكيانات اليت تذكر حتديدا أنشطة التعاون التقين املتعلقة باملرأة واملسائل اجلنسانية.  (٥)
تشمل املؤسسة اإلمنائية الدولية.    (٦)



 التذييل باء 
الكوارث الطبيعية (ختفيف وطأا والتأهب هلا)  املسألة ١ -    

أنشطة التعاون التقين املتصلة بالكوارث الطبيعية 
 
الوقاية من الكوارث الطبيعية وختفيف وطأا والتأهب هلا  

 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
التقليل من خطر الكوارث الدور  �

صوغ السياسات والدعوة إىل التقليل من خطر الكوارث حمور التركيز  �
تعزيز القدرة على احلد من الكوارث   �

 
تقدمي الدعم إىل عملية التنسـيق يف منظومـة األمـم املتحـدة مـن أجـل التصـدي  �

للكوارث الطبيعية واإلنعاش 
الدعم الفين ورصد مبادرات احلد من الكوارث نوع نشاط التعاون التقين  �

تقدمي املساعدة يف جمال التكيف مع تغري املناخ   -
تقدمي الدعم لشبكات املعارف دون اإلقليمية   -

 
تقدمي الدعم لصياغة وتنفيذ استراتيجيات احلد من الكوارث وبرامج بنـاء  -

القدرات 

 
إدمـاج احلـد مـن الكـوارث يف التيـار الرئيسـي ألنشـطة التنميـة واإلنعـاش بعـــد  �

الكوارث 

 
صـوغ السياسـات والدعـوة إىل التقليـل مـن أخطـار الكـــوارث علــى حنــو  -

مستدام 

 
املنهجيات واألدوات الضرورية إلدراج املشـاغل املتعلقـة خبطـر الكـوارث  -

يف دورة صياغة املشاريع 

 
تعزيـز اهليـاكل املؤسسـية الوطنيـة واإلقليميـة مـن أجـل التقليـل مـــن خطــر  -

الكوارث على حنو مستدام 
إعداد التقرير العاملي عن التعرض للمخاطر   -

 
توفـري التدريـب يف جمـال احتـواء املخـاطر لألفرقـة القطريـة لألمـم املتحـــدة  -
وشركائها من خالل برنامج األمم املتحدة للتدريب على إدارة الكوارث

 
االضطـالع مببـادرات يف جمـال السياسـات والدعـوة ـــدف إدمــاج احلــد مــن  �

الكوارث يف التيار الرئيسي ألنشطة التنمية واإلنعاش بعد الكوارث 
شبكة املعارف التابعة للربنامج اإلمنائي املعنية مبنع األزمات واإلنعاش   �

 
تقــدمي املســاعدة يف جمــال إعــداد أطــر وأنشــطة اإلنعــاش حلــاالت األزمـــات  �

املفاجئة وحاالت ما بعد الكوارث 
تقدمي منح الطوارئ واملساعدة العينية بعد الكوارث الكربى   �

الصندوق االستئماين املواضيعي ملنع األزمات واالنعاش مصدر متويل التعاون التقين  �
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أموال املاحنني االستئمانية   �

 
امليزانية األساسية للربنـامج اإلمنـائي (حبـد أقصـى قـدره ٥ يف املائـة مـن املـوارد  �

األساسية املخصصة جلميع أنشطة منع األزمات واالنعاش) 
امليزانية العادية لألمم املتحدة   �

مكاتب يف ١٣١ بلدا الشبكة امليدانية  �
مستشارون يف جمال احلد من الكوارث يف مواقع جغرافية رئيسية حول العامل   �
٩ مرافق للموارد دون اإلقليمية   �

مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية وجمموعة واسعة النطــاق مـن منظمـات األمـم الصالت – األمم املتحدة/ اخلارج  �
املتحدة، وغريها من املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية 

جمموعة واسعة النطاق من املنظمات اإلقليمية املعنية باحلد من الكوارث   �
األمانة املشتركة بني الوكاالت لالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث   �

برنامج التدريب على إدارة الكوارث الربامج اخلاصة  �  
 صندوق األمم املتحدة للسكان 

تعزيـز املسـاواة بـني اجلنسـني وزيـادة فـرص االســتفادة مــن خدمــات الصحــة الدور  �
اإلجنابية 

زيادة الوعي باحلاجة إىل خدمات الصحة اإلجنابية يف حاالت الطوارئ حمور التركيز  �
دورات تدريبية نوع النشاط  �

املوارد العادية والتكميلية لصندوق األمم املتحدة للسكان مصدر متويل التعاون التقين  �
١٠٤ مكاتب ميدانية الشبكة امليدانية  �

أفرقة اخلدمات الفنية القطرية (بالتعاون مع الوكاالت الشريكة) يف ٩ بلدان   �
أخصائيو االستشارات الفنية يف مقار كل من منظمة العمل الدوليـة، ومنظمـة الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها  �

األغذيـة والزراعـة، واليونسـكو، ومنظمـــة الصحــة العامليــة، وصنــدوق األمــم 
املتحـدة اإلمنـائي للمـــرأة، وبرنــامج األمــم املتحــدة املعــين بــاإليدز، واللجــان 

اإلقليمية 

 
برنامج الشراكة االستراتيجية بني صندوق األمـم املتحـدة للسـكان ووكـاالت  �

األمم املتحدة 
برنامج االستشارة الفنية الربامج اخلاصة  �  
 البنك الدويل 

إدماج عملييت الوقاية من الكوارث وختفيف وطأا يف األنشطة اإلمنائية الدور  �
حتسني التعامل مع خطر الكوارث يف البلدان النامية حمور التركيز  �

 
ـــة مــن الكــوارث  تشـجيع املشـاريع املسـتدامة الـيت تتضمـن تدابـري فعالـة للوقاي �

وختفيف وطأا 

 
ــــدويل، واســـتراتيجياته  تشــجيع حتليــل األخطــار يف إطــار عمليــات البنــك ال �

للمساعدة القطرية 
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التشجيع على التدريب يف جمال الوقاية من الكوارث وختفيف وطأا   �

 
حتديـد التدخـالت املتعلقـة بالسياسـات والتدخـالت املؤسسـية واملاديـة اهلادفـــة  �

إىل التقليل من اخلسائر النامجة عن الكوارث 
التدريب يف جمال الوقاية من الكوارث وختفيف وطأا نوع النشاط  �

 
الشـراكات الراميـة إىل تعزيـز احلـــوار والتعــاون علــى االضطــالع باألنشــطة،  �

وتلقي املسامهات يف أنشطة البنك الدويل 

 
حتليل ملف املسـاعدات الـيت يقدمـها البنـك الـدويل يف حـاالت الكـوارث مـن  �

أجل استخالص الدروس اليت تفيد العمليات يف املستقبل 

 
نشـر املعلومـات عـن ممارسـات البنـك الـدويل وغـريه مـن الوكـــاالت يف جمــال  �

احتواء الكوارث 
دعم التعاون التقين يف إطار االئتمانات اخلاصة باملشاريع/الربامج   �

أموال القروض واملنح من البنك الدويل مصدر متويل التعاون التقين  �
أرصدة املاحنني االستئمانية   �

مكاتب يف أكثر من ١٠٠ بلد عضو الشبكة امليدانية  �
احتـاد الوقايـة االسـتباقية (الـذي يضـم جمموعـة واسـعة النطـــاق مــن املنظمــات الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها  �

احلكومية الدولية واحلكومية وغري احلكومية ومنظمات القطاع اخلاص) 
األمانة املشتركة بني الوكاالت لالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث   �  

 إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية 
السياسات االجتماعية والتنمية الدور  �

اجلوانب االجتماعية الحتواء الصراعات والكوارث حمور التركيز  �
امليزانيـة الربناجميـة لألمـم املتحـدة: الربنـامج العـادي للتعـــاون التقــين وحســاب مصدر متويل التعاون التقين  �

التنمية 
أموال املاحنني االستئمانية   �

املنسقون املقيمون لألمم املتحدة الشبكة امليدانية  �

الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها 
برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، مكتـب تنســـيق الشــؤون اإلنســانية، برنــامج  �

األغذية العاملي، اللجان اإلقليمية 
برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية موئل األمم املتحدة  �

محاية املوائل البشرية من أخطار الكوارث الدور  �
خلق الوعي لدى صانعي القرارات بشأن ختفيف وطـأة الكـوارث فيمـا يتعلـق حمور التركيز  �

باملوائل البشرية 
بعثات التقييم واالستشارة الفنية نوع نشاط التعاون التقين  �

 
تطويــر التقنيــات واألدوات اخلاصــة بتخفيــف وطــأة الكــوارث واحلــــد مـــن  �

التعرض هلا 
أنشطة وبرامج التدريب   �
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إقامة الشبكات بني املؤسسات وبني اخلرباء   �
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي مصدر متويل التعاون التقين  �

أموال املاحنني االستئمانية   �
املؤسسات اخلاصة   �

أربعة مكاتب قطرية ومكتبان دون قطريني (اموع ستة) الشبكة امليدانية  �
منسقو األمم املتحدة املقيمون   �

األمانة املشتركة بني الوكاالت لالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث الصالت – األمم املتحدة/ اخلارج  �
 

 مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية 
تعبئة وتنسيق العمل اإلنساين الدور  �

صوغ السياسات حمور التركيز  �
الدعوة يف اال اإلنساين   �
تنسيق املساعدات   �

مساعدة الوكاالت الفنية على وضع سياسات مشتركة نوع نشاط التعاون التقين  �
الدعوة إىل زيادة الوعي وتعزيز تدابري التأهب   �
تقييم البلدان املعرضة للكوارث الطبيعية   �

 
تقـدمي املسـاعدة الفنيـــة واالســتراتيجية والتدريبيــة إىل احلكومــات ووكــاالت  �

األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية 
امليزانية العادية لألمم املتحدة مصدر متويل التعاون التقين  �

تربعات املاحنني   �
الصندوق االستئماين لتعزيز مكتب املنسق   -

 
الصندوق االستئماين ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية اخلـاص باإلغاثـة يف  -

حاالت الطوارئ 
صناديق استئمانية أخرى   -

املنسقون املقيمون لألمم املتحدة الشبكة امليدانية  �
أربعة مستشارين إقليميني يف جمال التصدي للكوارث   �

التفاعل مع وكاالت األمم املتحدة املعنية بالتأهب للكوارث أو التصدي هلا الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها  �
اتصاالت خارجية واسعة النطاق مع املنظمات العاملة يف جمال الكوارث   �

شبكة املعلومات اإلقليمية املتكاملة الربامج اخلاصة  �
  (ReliefWeb) شبكة اإلغاثة �
شبكة املعلومات اإلنسانية   �
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أمانة األمم املتحدة املشتركة بـني الوكـاالت 
 لالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث 

متكـني مجيـع اتمعـات مـن الصمـود أمـــام الكــوارث الطبيعيــة والتكنولوجيــة الدور  �
والبيئية 

زيادة الوعي العام باحلد من الكوارث حمور التركيز  �
احلصول على التزامات من السلطات العامة   �
تنشيط الشراكات اجلامعة بني التخصصات والقطاعات   �
حتسني املعارف العلمية عن أسباب الكوارث الطبيعية وآثار األخطار الطبيعية   �
دعم التعاون الدويل للحد من آثار ظاهريت النينو والنينيا   �
تعزيز احلد من الكوارث من خالل تدابري اإلنذار املبكر   �

صوغ السياسات والتنسيق بني الوكاالت نوع نشاط التعاون التقين  �
التعاون العلمي ونقل التكنولوجيا   �
حتويل املعارف القائمة إىل أعمال   �
تقاسم املعارف واملعلومات   �

 
ــــا  تعزيــز القــدرات املتعلقــة برصــد األخطــار ونظــم اإلنــذار املبكــر باعتباره �

عمليات متكاملة 
ـــة مصدر متويل التعاون التقين  الصنـدوق االسـتئماين لألمانـة املشـتركة بـني الوكـاالت لالسـتراتيجية الدولي �

للحد من الكوارث 
فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت للحد من الكوارث الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها  �

وكــاالت خمتــارة مــن وكــاالت األمــم املتحــدة، ومؤسســــات إقليميـــة،   -
وأوساط املنظمات غري اإلقليمية   

اللجنـــة االقتصاديـــة واالجتماعيـــة آلســــيا 
 واحمليط اهلادئ 

التنميــة مـــن خـــالل التعـــاون والتكامـــل علـــى الصعيديـــن اإلقليمـــي ودون الدور  �
اإلقليمي 

تنفيـذ نتـائج مؤمتـر القمـة العـاملي للتنميـة االجتماعيـة فيمـــا خيتــص بــاحلد مــن حمور التركيز  �
الكوارث 

وضع استراتيجيات فعالة إقليمية ودون إقليمية ووطنية الحتواء الكوارث   -

 
تعزيـز القـدرات املؤسسـية للبلـدان الناميـة يف جمـال الوقايـة مـــن الكــوارث  -

الطبيعية وختفيف وطأا والتأهب هلا 

 

ــواء  مسـاعدة البلـدان اجلزريـة الصغـرية الناميـة وأقـل البلـدان منـوا علـى احت -
ــــا  األخطــار علــى حنــو شــامل، والوقايــة مــن الكــوارث وختفيــف وطأ

والتأهب هلا 

 
تشـجيع تسـخري املعلومـات واالتصـــاالت وتكنولوجيــا الفضــاء ألغــراض  -

الوقاية من الكوارث ورصدها والتأهب هلا 



4003-52983

A/58/382

 
تنفيذ االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، وخطـة عمـل يوكوهامـا علـى  �

الصعيد اإلقليمي 

 
زيادة الوعي بالتعاون اإلقليمي يف إطار االحتفال بيوم العقد الدويل للحــد  -

من الكوارث الطبيعية 
تعزيز مشاركة البلدان النامية   -
تقييم اإلجنازات   -

دعم الشبكات دون اإلقليمية وتعزيزها نوع النشاط  �
توفري الدعم للتخطيط واإلدارة االستراتيجيني لألنشطة دون اإلقليمية   �
تنظيم حلقات العمل التدريبية واحللقات الدراسية املتجولة   �
جتميع أفضل املمارسات والتشجيع على حماكاا   �
إجراء الدراسات االستقصائية اإلقليمية ودون اإلقليمية   �

 
إعداد املبادئ التوجيهية والكتيبات يف جمال ختفيف وطـأة الكـوارث والتـأهب  �

هلا 
تقدمي اخلدمات االستشارية   �

امليزانيـة الربناجميـة لألمـم املتحـدة: الربنـامج العـادي للتعـــاون التقــين وحســاب مصدر متويل التعاون التقين  �
التنمية 

األرصدة االستئمانية   �
تقاسم التكاليف   �
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي   �

جلنـــة األعاصـــري التابعـــة للجنـــة االقتصاديـــة واالجتماعيـــة آلســـــيا واحمليــــط الشبكة امليدانية  �
اهلادئ/املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية 

 
فريـق املنظمـة العامليـة لألرصـاد اجلويـة/اللجنـة االقتصاديـة واالجتماعيـة آلســـيا  �

واحمليط اهلادئ املعين باألعاصري املدارية 
جلنة ر ميكونغ   �
شبكة اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ/برنامج التطبيقـات   �

الفضائية اإلقليمي من أجل التنمية املستدامة 
الدعم املقدم من املنسقني املقيمني لألمم املتحدة   �

ـــوارث، الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها  األمانـة املشـتركة بـني الوكـاالت لالسـتراتيجية الدوليـة للحـد مـن الك �
إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي، اللجنـة 
االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، املنظمـة العامليـة لألرصـاد 
اجلوية، اليونسكو، برنامج األمم املتحدة للبيئة، مكتب األمم املتحـدة لشـؤون 
الفضـاء اخلـارجي، اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة التصحـر، منظمـــة األغذيــة 
والزراعـة، البنـك الـدويل، أمانـة جلنـة األعاصـري، وحـــدة الدعــم الفــين التابعــة 
للفريق املعين باألعاصري املدارية، جلنة ر ميكونغ، مصـرف التنميـة األفريقـي، 
املركـز اآلسـيوي للتـأهب للكـوارث، املركـز اآلسـيوي للحـد مـن الكـــوارث، 
ـــدويل إلدارة أخطــار الكــوارث، برنــامج التــأهب للكــوارث التــابع  املعـهد ال
لالحتـاد األوريب، االحتـاد الـدويل جلمعيـات الصليـب األمحـــر واهلــالل األمحــر، 



03-5298341

A/58/382

رابطة أمم جنوب شرق آسيا، املركز الدويل للتنمية املتكاملـة للجبـال، املعـهد 
الـدويل إلدارة امليـاه، جلنـة العلـوم األرضيـة التطبيقيـــة جلنــوب احمليــط اهلــادئ، 

جملس املياه الدويل، الشراكة العاملية للمياه 
برنامج التعاون للجنة األعاصـري التابعـة للجنـة االقتصاديـة واالجتماعيـة آلسـيا الربامج اخلاصة  �

واحمليط اهلادئ/املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية 
ـــة   اخلطـة الفنيـة املنسـقة لفريـق منظمـة األرصـاد اجلويـة/فريـق اللجنـة االقتصادي �

واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ املعين باألعاصري املدارية 
برنامج التطبيقات الفضائية اإلقليمي من أجل التنمية املستدامة   �
 

ـــــة  اللجنــــة االقتصاديــــة ألمريكــــا الالتيني
 ومنطقة البحر الكارييب 

التنمية االقتصادية واالجتماعية للمنطقة الدور  �
تقييم اآلثار االجتماعية واالقتصادية والبيئية للكوارث الطبيعية حمور التركيز  �
التعاون التقين يف جمال تقييم اآلثار االجتماعية واالقتصاديـة والبيئيـة للكـوارث نوع النشاط  �

الطبيعية 
بنــاء القــدرات والتدريــب علــــى اســـتخدام منهجيـــة اللجنـــة لتقييـــم اآلثـــار   �

االجتماعية واالقتصادية والبيئية للكوارث الطبيعية 
امليزانيـة الربناجميـة لألمـم املتحـدة: الربنـامج العـادي للتعـــاون التقــين وحســاب مصدر متويل التعاون التقين  �

التنمية 
التربعات املتعددة األطراف والثنائية   �

مقران دون إقليميني وأربعة مكاتب قطرية الشبكة امليدانية  �
الدعم املقدم من منسقي األمم املتحدة املقيمني   �

البنك الدويل الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها  �
مصرف التنمية للبلدان األمريكية   �
مركز التنسيق من أجل الوقاية من الكوارث الطبيعية يف أمريكا الوسطى   �
 

 برنامج األمم املتحدة للبيئة 
معاجلة األبعاد البيئية للكوارث الدور  �

وضع السياسات حمور التركيز  �
اإلنذار املبكر والتقييم   �
تنمية القدرات   �
تنسيق املساعدة (بالتعاون مع مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية)   �
التشريعات الوطنية وتعزيز املؤسسات من أجل الوقاية البيئية   �

التأهب والتقييم والتصدي نوع النشاط  �
توفـري املعلومـات عـن الظـروف والتغـريات واالجتاهـات البيئيـة، دعمـا لإلنــذار   �

املبكر من أجل التأهب للتصدي 
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زيادة الوعي وتعزيز الكفاءات فيما يتعلق بـالطوارئ البيئيـة مـن أجـل التـأهب   �
للتصدي 

تعبئة املساعدة الدولية ونشر اخلرباء للقيام بالتقييم يف حاالت الطوارئ   �
الصندوق االستئماين للبيئة مصدر متويل التعاون التقين  �

أموال املاحنني االستئمانية   �
صناديق استئمانية أخرى   �

مكاتب إقليمية يف مواقع جغرافية رئيسية حول العامل الشبكة امليدانية  �
فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت للحد من الكوارث  الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها  �

 
مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية وغــريه مــــن وكـــاالت األمـــم املتحـــدة،  �

ومنظمات حكومية دولية أخرى، وأوساط املنظمات غري احلكومية 
الفريق االستشاري املعين بالطوارئ البيئية الربامج اخلاصة  �

 

املناقشة 
أخذ العامل يدرك بشكل متعاظم ما للكوارث الطبيعيـة مـن آثـار اجتماعيـة واقتصاديـة 
مدمـرة. ويف السـنوات األخـرية دأبـت األمـم املتحـدة علـى إيـالء املزيـد مـن االهتمـام حلـــاالت 
ضعف البلدان أمام الكوارث الطبيعية وشرعت يف االضطالع بأنشـطة فعالـة يف جمـاالت إتقـاء 

الكوارث والتخفيف من حدة آثارها والتأهب هلا. 
وهنالك عدة كيانــات تابعـة لألمـم املتحـدة تشـارك يف أنشـطة التعـاون التقـين يف هـذا 
اـال – وهـي مشـــاركة تــأخذ عــادة شــكل التجســيد الربنــاجمي للواليــات األساســية لتلــك 
اهليئـات. ومـن املـهم أن نالحـظ يف هـذا الصـدد أن هـذا التقييـم ال يشـمل حـاالت االســتجابة 
حلاالت الطوارئ أو إعادة التعمري والتنمية يف مرحلة ما بعد الكوارث. وهلذا فإنـه ال تظـهر يف 
اجلدول الوارد أدناه بعض الكيانات التابعة لألمـم املتحـدة والـيت عـادة مـا يرتبـط إمسـها ذيـن 
العنصريـن مـن عنـاصر الـدورة الكاملـة إلدارة حـاالت الكـوارث، مثـل منظمـة األمـم املتحـــدة 

للطفولة وبرنامج األغذية العاملي. 
وعلى الصعيد العاملي، هناك هيئات من قبيل برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي ومكتـب 
تنسـيق الشـؤون اإلنسـانية واالســـتراتيجية الدوليــة للحــد مــن الكــوارث تتداخــل والياــا يف 
جماالت إتقاء الكوارث والتخفيـف مـن حدـا والتـأهب هلـا. وهـذه الكيانـات الثالثـة سـلمت 
بأنه طاملا كان يوجد قـدر معـني مـن التداخـل فـإن ذلـك يعـين أيضـا احتمـال نفـس القـدر مـن 
االزدواج الذي ينم عن عدم الكفاءة. وهلذا تقوم هذه الكيانات جبهد مشترك يف جمـال التقييـم 
الذايت دف الوقوف على مدى الترابط القائم بني هذين العنصرين يف مخسـة جمـاالت رئيسـية 
هـي: التنسـيق، والدعـوة، وإدارة املعلومـات، ووضـع السياسـات، وبنـاء القـدرات. ولقـد أجنــز 
إعداد هذا التقرير رغم عدم اختاذ قرارات ائية يف هذا الشأن. فـهذه القـرارات سـوف تكـون 
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مبثابـة مبـادئ توجيهيـة ألي تدابـري قـد تكـون الزمـة لترشـــيد األنشــطة املضطلــع ــا يف هــذه 
ااالت اهلامة. 

ومع تطور هذه العملية قد يصبح من الضروري التسليم بأن �اتقاء الكوارث وحتقيـق 
االنتعاش� يشكالن واحدا مـن القطاعـات الربناجميـة الرئيسـية لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي 
وبأن الشبكة امليدانية الواسعة هلذا الربنامج تشكل أحد املعايري احلامسة لتخصيص العمل داخـل 

منظومة األمم املتحدة يف جماالت قد ال يكون هنالك اتفاق تام بشأن األدوار اليت تتضمنها. 
أما أنشطة املنظمات األخرى يف هذا اـال – وهـي صنـدوق األمـم املتحـدة للسـكان 
وإدارة الشــؤون االقتصاديــة واالجتماعيــة ومؤسســة األمــم املتحــدة للمســــتوطنات البشـــرية 
ـــهي تعتــرب مبثابــة جتســيد  (املوئـل) وبرنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة وبعـض اللجـان اإلقليميـة – ف
برناجمي عادي لوالياا األساسية، وبالتايل فإا ال تثري، علـى مـا يبـدو، أيـة مسـائل ذات صلـة 

باالزدواج احملتمل الذي ينم عن عدم الكفاءة داخل املنظومة. 
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 التذييل جيم 
  املسألة ٢ – التجارة 

أنشطة التعاون التقين املتصلة بالتجارة   
 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 

التجارة الدولية كوسيلة للنمو االقتصادي والتنمية البشرية الدور  �
التنمية البشرية بوصفها حمور عملية التجارة حمور التركيز  �

اخليارات السياسية البديلة لتوافق اآلراء يف واشنطون   �
يدير الصندوق االستئماين لإلطار املتكامل نوع النشاط  �

التحليل وبناء القدرات   �
مراعاة مسائل التجارة يف خططالتنمية   �
اخلدمات االستشارية يف جمال السياسات التجارية   �
إشراك املاحنني يف عملية التجارة على الصعيد امليداين   �
التجارة كأداة للحد من الفقر   �
التنفيذ عن طريق نظام برنامج األمم املتحدة اإلمنائي إلدارة املشاريع (مبا يف   �

ذلك اجلانب املايل) 
تنسيق إجراءات املاحنني املتعلقة باملشاريع التجارية للصناديق االستئمانية   �

املوارد األساسية والتكميلية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي مصدر متويل التعاون التقين  �
مكاتب يف ١٣١ بلدا الشبكة امليدانية  �

٩ من املرافق دون اإلقليمية للموارد    �
اإلطار املتكامل – وهو عبارة عن جمموعة تعاونية عريضة تضم مركز التجارة االتصاالت داخل األمم املتحدة وخارجها  �

الدولية ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة التجارة العاملية وبرنامج 
األمم املتحدة اإلمنائي والبنك الدويل وصندوق النقد الدويل – تقوم بتعميم 

مراعاة التجارة يف خطط التنمية واستراتيجيات احلد من الفقر 
الربنامج العاملي للعوملة والتحرر من القيود اإلدارية والتنمية البشرية املستدامة الربامج اخلاصة  �

التابع ملؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية/برنامج األمم املتحدة اإلمنائي (تعزيز 
القدرات الوطنية يف جمال املفاوضات التجارية)   

 صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة 

الضمان االقتصادي واحلقوق االقتصادية للمرأة الدور  �
اآلثار اجلنسانية للنظم التجارية حمور التركيز  �
شبكات ربات األعمال التجارية نوع النشاط  �

تدريب املدربني على املسائل اجلنسانية ومبادئ االقتصاد   �
دعم مشاركة املرأة يف املناقشات املتعلقة بالسياسات التجارية   �
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التدريب على آليات السوق الوطنية الدولية   �
مسامهات أساسية ومسامهات تتعلق باقتسام التكاليف مقدمة من ماحنني ثنائينيمصدر متويل التعاون التقين  �

مؤسسة األمم املتحدة   �
وكاالت أخرى تابعة لألمم املتحدة، ومؤسسات خاصة، ومنظمات غري   �

حكومية 
مديرو الربامج اإلقليمية يف ١٥ بلدا الشبكة امليدانية  �

صالت قوية مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها  �
شبكة االقتصاديات األفريقيات   �
شراكات مع شبكات أخرى تركز على كفالة الضمان االقتصادي وإعمال   �

احلقوق االقتصادية للمرأة 
شراكات مع منظمات حكومية دولية إقليمية، مبا فيها اهليئة احلكومية الدولية   �

املعنية بالتنمية واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي وجهات أخرى   
 البنك الدويل 

تعميم مراعاة مسائل التجارة يف خطط التنمية الوطنية لتخفيف حدة الفقر الدور  �
بلدان اإلطار املتكامل/ورقة استراتيجية احلد من الفقر وبلدان كربى هلا أمهية حمور التركيز  �

كبرية يف النظام التجاري العاملي 
تعزيز القدرات املؤسسية احمللية املعنية بتقييم ووضع املبادرات واخليارات   �

السياسية 
االنضمام لعضوية منظمة التجارة العاملية واملشاركة يف إدارا   �

حلقات تدريبة نوع النشاط  �
مواقع املعلومات على الشبكة وأفضل املمارسات ودراسات احلاالت اإلفرادية   �
إرساء دعم التعاون التقين للقروض اليت تقدم للمشاريع/الربامج   �

قرض ومنح من البنك الدويل مصدر متويل التعاون التقين  �
أموال املاحنني االستئمانية   �

مكاتب يف أكثر من ١٠٠ من البلدان األعضاء الشبكة امليدانية  �
اإلطار املتكامل – وهو جمموعة تعاونية عريضة تضم مركز التجارة الدولية الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها  �

ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة التجارة العاملية وبرنامج األمم 
املتحدة اإلمنائي والبنك الدويل وصندوق النقد الدويل – وهي تعمل على 

تعميم مراعاة التجارة يف خطط التنمية واستراتيجيات احلد من الفقر 
معهد البنك الدويل الربامج اخلاصة  �

 
 مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية 

إدماج البلدان النامية والبلدان اليت متر مبرحلة انتقال يف االقتصاد العاملي الدور  �
ربط التعاون التقين باهليئات احلكومية الدولية لألونكتاد ومهام البحث وحتليل حمور التركيز  �

السياسات 
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إقامة قدرة مستدامة تعمل على حتقيق التكامل بني التنمية والتجارة والتمويل   �
واخلدمات واالستثمار والتكنولوجيا وتطوير املؤسسات 

أقل البلدان منوا (قرابة ٤٠ يف املائة)   �
القطاع العام يف األساس   �
العوملة والتنمية   �
االستثمار والتكنولوجيا وتطوير املؤسسات التجارية   �
التجارة الدولية يف السلع واخلدمات ومسائل السلع األساسية   �
خدمات اهلياكل األساسية الالزمة لتحقيق الكفاءة اإلمنائية والتجارية   �

حتليل السياسات واملوارد البشرية وبناء القدرات املؤسسية على أساس نوع النشاط  �
التوجهات التالية: 

تعزيز القدرات على التفاوض   -
بناء القدرات الالزمة للتوسع التجاري وحتقيق الكفاءة التجارية   -
تشمل الكفاءة التجارية اخلدمات الداعمة من قبيل اجلمارك والنقل   -

واألعمال املصرفية والتأمني وإدارة املرافئ 
وضع وإنفاذ القوانني املتعلقة بالتنافس   -
تيسري النقل والتجارة   -

الصناديق االئتمانية لألونكتاد (قرابة ٧٠ يف املائة) مصدر متويل التعاون التقين  �
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي   �
امليزانية الربناجمية لألمم املتحدة: الربنامج العادي للتعاون التقين وحساب التنمية  �

مدعومة من قبل املنسقني املقيمني التابعني لألمم املتحدة الشبكة امليدانية  �
بضعة مكاتب معنية باملشاريع يف البلدان النامية   �
عدد متزايد من الشبكات احمللية باإلضافة إىل مؤسسات أكادميية وطنية   �

ومنظمات غري حكومية 
الربنامج املتكامل املشترك للمساعدة التقنية، وهو يشمل منظمة التجارة الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها  �

والتنمية ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية ومركز التجارة الدولية، ويقوم 
شركاء الربنامج بتنسيق أنشطتهم يف جمال التعاون التقين 

اإلطار املتكامل – وهو جمموعة تعاونية عريضة تضم مركز التجارة الدولية   �
واألونكتاد ومنظمة التجارة العاملية الربنامج اإلمنائي والبنك الدويل وصندوق 

النقد الدويل – وهي تعمل على تعميم مراعاة التجارة يف خطط التنمية 
واستراتيجيات احلد من الفقر 

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي   �
اللجان اإلقليمية   �
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جتمعات دون إقليمية تابعة للبلدان النامية مثل رابطة أمم جنوب شرق آسيا   �
ومنظمة املهن البيئية واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا واجلماعة اإلمنائية 
للجنوب األفريقي والسوق املشتركة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي والسوق 

املشتركة لبلدان املخروط اجلنويب 
الصندوق املشترك للسلع األساسية   �
برنامج األمم املتحدة للبيئة بشأن مسائل التجارة والبيئة   �
غرفة التجارة الدولية   �
منظمة اجلمارك العاملية   �
منظمات غري حكومية والقطاع اخلاص   �

نظام إدارة الديون والتحليل املايل الربامج اخلاصة  �
النظام اآليل للبيانات اجلمركية   �
نظام املعلومات املسبقة عن البضائع   �
التدريب من أجل التجارة – وهو برنامج تدرييب مصمم ألغراض التجارة   �
برنامج تطوير التدريب يف جمال النقل البحري – وهو برنامج مصمم ألغراض   �

النقل البحري 
املؤسسات املعنية بالتكنولوجيا – تعزيز املؤسسات التجارية الصغرية واملتوسطة  �
فرقة العمل املعنية ببناء القدرات يف التجارة والبيئة والتنمية التابعة لربنامج األمم   �

املتحدة للبيئة/األونكتاد 
برنامج الدبلوماسية التجارية – تدريب من منظور إمنائي على املفاوضات   �

املتعلقة بالتجارة – خاصة بالنسبة ملنظمة التجارة العاملية 
برنامج تنويع السلع األساسية   �
برنامج األونكتاد لبناء القدرات والتعاون التقين دعما لربنامج عمل الدوحة   �

التابع ملنظمة التجارة العاملية 
الربنامج العاملي للعوملة والتحرر من القيود والتنمية البشرية املستدامة التابع   �

لألونكتاد/الربنامج اإلمنائي (تعزيز القدرات الوطنية يف جمال املفاوضات 
التجارية) 

املبادرة املعنية بدبلوماسية العلم والتكنولوجيا   �  
 منظمة التجارة العاملية 

رغم أن هذه املنظمة ال تشكل جزءا من منظومة األمم املتحدة فإا تتعاون بشكل  
وثيق مع مركز التجارة الدولية واألونكتاد وهيئات أخرى بشأن مسائل 

التعاون التقين 
التفاوض بشأن قواعد التجارة ورصدها الدور  �

بناء القدرات لإلمتثال الشتراطات منظمة التجارة العاملية (مثل املكاتب املعنية حمور التركيز  �
برباءات االختراع وهيئات حتديد املعايري واإلدارات املعنية باجلمارك) 

القطاع العام يف األساس، ولكن مع التوسع حنو القطاع األكادميي   �
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جمال النشاط الرئيسي هو عقد الدورات واحللقات الدراسية يف جماالت نوع النشاط  �
املواضيع املدرجة أدناه: 

فهم قواعد النظام التجاري املتعدد األطراف   -
االلتزام باحلقوق واملسؤوليات املترتبة على عضوية منظمة التجارة العاملية   -
أنشطة ناشئة عن جولة الدوحة   -
مهارات التفاوض التجاري   -

الصندوق االستئماين العاملي لربنامج الدوحة للتنمية (مسامهات طوعية) مصدر متويل التعاون التقين  �
ال توجد الشبكة امليدانية  �

الربنامج املتكامل املشترك للمساعدة التقنية وهو يشمل منظمة التجارة العاملية الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها  �
واألونكتاد ومركز التجارة الدولية. ويقوم شركاء الربنامج بتنسيق أنشطتهم 

يف جمال التعاون التقين 
اإلطار املتكامل – وهو عبارة عن جمموعة تعاونية عريضة تضم مركز التجارة   �

الدولية واألونكتاد ومنظمة التجارة العاملية والربنامج اإلمنائي والبنك الدويل 
وصندوق النقد الدويل – وهي تعمل على تعميم مراعاة التجارة يف خطط 

التنمية واستراتيجيات احلد من الفقر 
الربنامج املتكامل املشترك للمساعدة التقنية وشركاء اإلطار املتكامل وكذلك   �

منظمة اجلمارك العاملية ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية واملنظمة العاملية 
للملكية الفكرية ومنظمة األغذية والزراعة واملنظمة الدولية لتوحيد املقاييس 

وبرنامج األمم املتحدة للبيئة 
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي   �
املصارف اإلمنائية اإلقليمية   �

معهد منظمة التجارة الدولية للتدريب والتعاون التقين – التدريب والعالقات الربامج اخلاصة  �
مع املؤسسات األكادميية األخرى املعنية باألمر 

 
ـــني  مركــز التجــارة الدوليــة املشــترك ب

األونكتاد/منظمة التجارة العاملية 
 

تطوير التجارة وتروجيها الدور  �
التنافس الدويل بني األوساط التجارية، وبصفة خاصة املؤسسات التجارية حمور التركيز  �

الصغرية واملتوسطة 
على صعيد املقر – أدوات التنافس واملنهجيات والبحث التطبيقي   �
على الصعيد امليداين – التنافس واخلدمات التصديرية املوجهة إىل األوساط   �

التجارية 
على الصعيد اجلغرايف – أفريقيا وأقل البلدان منوا   �

خدمات املعلومات والتدريب واخلدمات االستشارية يف ٧ جماالت برناجمية نوع النشاط  �
هي: 

التحليل االستراتيجي وحتليل أداء األسواق   -
اخلدمات االستشارية التجارية   -
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املعلومات التجارية   -
تطوير القدرات/التدريب يف جماالت الصادرات   -
تطوير املنتجات واألسواق   -
جتارة اخلدمات   -
إدارة املشتروات واإلمدادات الدولية   -

امليزانية الربناجمية لألمم املتحدة ومنظمة التجارة العاملية (قرابة ٥٠ يف املائة) مصدر متويل التعاون التقين  �
مسامهات من صناديق وأموال استئمانية (قرابة ٤٠ يف املائة)   �
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي (قرابة ١٠ يف املائة)   �

يدعمها املنسقون املقيمون لألمم املتحدة الشبكة امليدانية  �
حماور إمنائية/إقليمية تتوىل فيها املؤسسات املشاركة تنفيذ التعاون التقين ملركز   �

التجارة الدولية 
منظمات التجارة اخلارجية واملنظمات التجارية يف البلدان املتقدمة النمو الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها  �

والبلدان النامية على السواء 
شبكات الشركاء – مؤسسات الدعم التجارية املتخصصة، واملنظمات   �

التجارية/اجلامعات وما إليها يف البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية على 
السواء 

وكاالت جتارية أخرى ذات صلة بالتعاون التقين (مثل الربنامج املتكامل   �
املشترك للمساعدة التقنية، مبا يف ذلك منظمة التجارة العاملية ومؤمتر األمم 
املتحدة للتجارة والتنمية ومركز التجارة الدولية؛ ويقوم شركاء الربنامج 

بتنسيق أنشطتهم يف جمال التعاون التقين) 
منظمات إمنائية أخرى (مثال، اإلطار املتكامل – وهي جمموعة تعاونية عريضة   �

تضم مركز التجارة الدولية ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة 
التجارة العاملية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي والبنك الدويل وصندوق النقد 

الدويل – وهي تعمل على تعميم مراعاة التجارة يف خطط التنمية 
واستراتيجيات احلد من الفقر) 

املصارف اإلمنائية اإلقليمية   �
املنظمات غري احلكومية املختصة بالتجارة   �
اللجان اإلقليمية التابعة لألمم املتحدة   �
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي/جلنة املساعدة اإلمنائية   �
مكاتب ترويج الواردات يف البلدان املتقدمة النمو   �

شبكة للتجارة العاملية – مصممة إلبقاء القطاع التجاري ملما باملسائل قيد الربامج اخلاصة  �
التفاوض وال شراكة فيها 

احملفل التنفيذي املعين باالستراتيجيات الوطنية للتصدير – وهو عبارة عن مركز   �
مرجعي وشبكة استشارية بشأن أفضل املمارسات 

الشؤون التجارية لكانكون – هيئة استشارية معنية بالدعاية التجارية، تركز يف   �
الوقت احلاضر على برنامج الدوحة للتنمية 
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برنامج جسور التجارة اإللكترونية – تعزيز الكفاءة اإللكترونية لدى األوساط   �
التجارية وشبكة دعم التجارة الوطنية 

معدات التنافس، مبا يف ذلك املعدات املتاحة على اإلنترنت لتحليل التدفقات   �
التجارية لكل املنتجات واألسواق، مبا يف ذلك معدات قياس النقاط املرجعية 

ومعدات وضع االستراتيجيات وبرامج التدريب 
برنامج ترويج التجارة بني اجلنوب واجلنوب: حفز التجارة األقاليمية، مبا يف   �

ذلك الشراء ألفريقيا من أفريقيا 
برنامج احلد من الفقر عن طريق الصادرات، ترويج ودعم املبادرات على   �

الصعيد احمللي من أجل تعميم النماذج على الصعيدين الوطين والدويل يف اية 
املطاف 

 
 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية 

إقامة صناعات تنافسية لألسواق العاملية الدور  �
متكني البلدان النامية من إقامة اهلياكل األساسية الالزمة لتقييم النوعية واملواءمة حمور التركيز  �

من أجل زيادة الصادرات 
مساعدة بعض القطاعات اإلنتاجية املختارة اليت تتمتع بقدرات تصديرية عالية   �

للنهوض بنوعية منتجاا وإنتاجها، امتثاال للمعايري واألنظمة املنطبقة كي 
تتمكن بذلك من التصدير بنجاح 

املساعدة يف احلاالت اليت تواجه فيها املنتجات التصديرية حواجز تقنية وإسداء   �
املشورة بشأن احللول التقنية هلذه املشاكل 

تعزيز املنظمات والترتيبات اإلقليمية القائمة ذات الصلة بالتجارة   �
بناء القدرات الوطنية يف جمال وضع املعايري وحتسني النوعية والكمية واالعتماد نوع النشاط  �

والقياس القانوين والتصديق 
تعزيز القدرات اإلنتاجية والقدرة على التنافس   �
تقدمي املساعدة التقنية على الصعيد القطاعي إىل املؤسسات املعنية بالصادرات،   �

مع التركيز بصفة خاصة على رفع مستوى املنتجات واإلنتاجية، وبرامج 
التحسني املتواصل، وتطبيق املعدات الرباجمية اخلاصة 

الصندوق االستئماين ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية مصدر متويل التعاون التقين  �
أموال استئمانية   �
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي   �

وجود مباشر يف ٣٠ بلدا من البلدان النامية أو البلدان اليت متر اقتصاداا الشبكة امليدانية  �
مبرحلة انتقال 

الربنامج اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، ومنظمة التجارة العاملية، الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها  �
واألونكتاد، ومركز التجارة الدولية، ومنظمة األغذية والزراعة، ومنظمة 

الصحة العاملية، والبنك الدويل 
املعايري: املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس   �
االعتماد: احملفل الدويل لالعتماد والتعاون الدويل يف جمال االعتمادات املختربية  �



03-5298351

A/58/382

القياس القانوين: املكتب الدويل لألوزان واملقاييس واملنظمة الدولية للقياس   �
القانوين 

 
 املنظمة العاملية للملكية الفكرية 

محاية امللكية الفكرية الدور  �
املساعدة يف وضع نظام جيد حلماية امللكية الفكرية من أجل متكني البلدان من حمور التركيز  �

اإلسهام يف وضع شروط امللكية الفكرية اليت ترد يف االتفاقات التجارية 
الرئيسية واالستفادة منها 

التركيز الرئيسي على القطاع اخلاص   �
أقل البلدان منوا واالقتصادات الناشئة   �

املساعدة يف صياغة وتنقيح التشريعات الوطنية – مع التشديد على االتفاق نوع النشاط  �
املتعلق جبوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة – وهو اتفاق مربم مع 

منظمة التجارة العاملية لتنفيذ االتفاق آنف الذكر على الصعيد الوطين 
برامج شاملة للتعليم والتدريب على ما يلي: إدارة احلقوق واإلنفاذ، وقيمة   �

امللكية الفكرية، وإجياد قيمة اقتصادية عن طريق اإلدارة الفعالة للملكية الفكرية
بناء القدرات الالزمة للهياكل األساسية للملكية الفكرية على الصعيد الوطين   �
تقدمي املساعدة يف استحداث النظم اليت تعمل باحلاسوب اإللكتروين ألغراض   �

امللكية الفكرية 
أنشطة ترمي إىل مساعدة القطاع اخلاص يف جمال االنتفاع بامللكية الفكرية   �

يأيت اجلزء األكرب من املوارد العامة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية يف شكل مصدر متويل التعاون التقين  �
رسوم مقابل خدمات التسجيل وبيع املنشورات 

بعض األموال االستئمانية (قرابة ٨ يف املائة)   �
يدعمها املنسقون املقيمون لألمم املتحدة الشبكة امليدانية  �

منظمة التجارة العاملية ومركز التجارة الدولية واألونكتاد الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها  �
مساعدة البنك الدويل على إدخال عناصر امللكية الفكرية لدى تصميم   �

املشاريع 
طائفة عريضة من العالقات احلكومية والعالقات فيما بني املنظمات غري   �

احلكومية 
طائفة من العالقات ذات الصلة باألعمال التجارية يف قطاعات من قبيل صناعة   �

األدوية والزراعة 
شبكة عاملية للملكية الفكرية الربامج اخلاصة  �

املنظمة العاملية للملكية الفكرية – األكادميية العاملية   �
برنامج للتدريب املهين للمسؤولني الوطنيني املعنيني برباءات االختراع   -
برنامج للتدريب يف جمال وضع السياسات لكبار املوظفني احلكوميني   -
برنامج للتدريب من بعد على أسس امللكية الفكرية   -
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إدارة الشــــؤون االقتصاديــــــة واالجتماعيـــــة 
التابعة لألمم املتحدة 

 

مجع اإلحصاءات املتعلقة بالتجارة الدولية وجتارة اخلدمات الدور  �
مجع وجتهيز البيانات اإلحصائية وفقا ملعايري متفق عليها حمور التركيز  �
إقامة حوار متواصل بشأن بناء القدرات مع مكاتب اإلحصاءات الوطنية نوع النشاط  �

امليزانية الربناجمية لألمم املتحدة: الربنامج العادي للتعاون التقين وحساب التنميةمصدر متويل التعاون التقين  �
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي   �

الدعم املقدم من منسقي األمم املتحدة املقيمني الشبكة امليدانية  �
مكتب األمم املتحدة للشؤون القانونية/فرع القانون التجاري الدويل مكتب الشؤون القانونية  �

إسداء املشورة للدول األعضاء بشأن جمموعة من املسائل القانونية الدور  �
إسداء املشورة، والبحث، والتحليل فيما يتعلق بااالت التالية: حمور التركيز  �

اإلجراءات الشكلية الالزمة لالنضمام إىل معاهدة ما   -
إعداد التشريعات الوطنية لكفالة االمتثال لاللتزامات الدولية أو تنفيذ   -

قوانني األمم املتحدة النموذجية 
وضع مشاريع نصوص غري تشريعية مثل قواعد التحكيم استنادا إىل   -

نصوص األمم املتحدة 
زيادة التوعية باتفاقيات القانون التجاري الدويل نوع النشاط  �

املساعدة على إصالح القوانني التجارية واعتماد نصوص جلنة األمم املتحدة   �
للقانون التجاري الدويل 

مساعدة اهليئات التجارية غري احلكومية على استخدام النصوص غري التشريعية   �
للجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل 

ميزانية األمم املتحدة العادية مصدر متويل التعاون التقين  �
الصندوق االستئماين لندوات جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل   �

منسقو األمم املتحدة املقيمون الشبكة امليدانية  �
جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها  �  

 جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا 

تعزيز التعاون االقتصادي فيما بني الدول األعضاء الدور  �
املسائل املشتركة بني عدة بلدان أو العابرة للحدود حمور التركيز  �

تشجيع األعمال احلرة (لفائدة النساء والشباب)، إقامة صالت مع الشركات   �
عرب الوطنية، والشركات الصغرية واملتوسطة 

تشجيع االستثمار، مبا يف ذلك إقامة شراكات بني القطاعني العام واخلاص   �
تيسري التجارة وتقليص احلواجز التجارية   �
التركيز اجلغرايف   �
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البلدان غري الساحلية (بلدان وسط آسيا وأرمينيا)   -
البلدان املتضررة من الصراعات (بلدان جنوب شرق أوروبا وجنوب   -

القوقاز) 
بناء القدرات (دورات تدريبية، وحلقات عمل، وحلقات دراسية) نوع النشاط  �

املساعدة يف اجتذاب الشركاء/املستثمرين إلقامة مشاريع   �
إعداد املشاريع   �
مجع األموال   �
وضع السياسات العامة   �
املساعدة يف وضع املعايري والتطوير املؤسسي املتعلقة بالسلع األساسية مثل   �

الغذاء والفواكه واألخشاب والوفاء ا 
ميزانية األمم املتحدة الربناجمية: الربنامج العادي للتعاون التقين وحساب التنميةمصدر متويل التعاون التقين  �

الصناديق االستئمانية احمللية و/أو العامة للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا  �
موارد املنظمات املضيفة   �
اآلليات املخصصة األخرى لتمويل املشاريع   �

دعم مقدم من منسقي األمم املتحدة املقيمني الشبكة امليدانية  �
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، ومنظمة الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها  �

التجارة العاملية، ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، واالحتاد الدويل 
لالتصاالت السلكية والالسلكية، وإدارة األمم املتحدة للشؤون االقتصادية 

واالجتماعية، واملنظمة العاملية للملكية الفكرية، واللجنة االقتصادية ألفريقيا، 
واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا 

االحتاد األورويب   �
غرفة التجارة الدولية   �
طائفة واسعة من املبادرات التعاونية واملتعلقة بتجمعات دون إقليمية   �

إقامة صالت مع فرقة العمل املشتركة بني برنامج األمم املتحدة للبيئة وبرنامج الربامج اخلاصة  �
األمم املتحدة للتجارة والتنمية، لبناء القدرات يف جمال التجارة والبيئة والتنمية 

برنامج لتعميم وثائق اللجنة االقتصادية ألوروبا   �
الربنامج اخلاص القتصادات وسط آسيا – مع اللجنة االقتصادية واالجتماعية   �

آلسيا واحمليط اهلادئ   
 جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألفريقيا 

التنمية االجتماعية واالقتصادية املستدامة للدول األعضاء الدور  �
تعزيز التجارة وبناء القدرات يف الدول األعضاء فيما يتعلق باملسائل التجارية حمور التركيز  �

واملفاوضات مع منظمة التجارة العاملية 
إسداء املشورة التقنية بشأن صياغة السياسات واالستراتيجيات التجارية نوع النشاط  �

إسداء املشورة التقنية بشأن تيسري التجارة وخدمات الدعم   �
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رصد االتفاقات التجارية اإلقليمية لكفالة التساوق مع املفاوضات العاملية   �
حتديد احلواجز اليت تعيق التجارة من حيث اهلياكل األساسية، واملعلومات   �

املتعلقة بالسوق، وغري ذلك 
دعم شبكات األفراد واملؤسسات لتحقيق أقصى قدر من تعبئة املوارد   �

ميزانية األمم املتحدة الربناجمية: الربنامج العادي للتعاون التقين وحساب التنميةمصدر متويل التعاون التقين  �
األموال املودعة يف صناديق استئمانية   �

٥ مراكز دون إقليمية للتنمية الشبكة امليدانية  �
الدعم املقدم من منسقي األمم املتحدة املقيمني   �

املنتدى اإلمنائي األفريقي الربامج اخلاصة  �
 

ــــــة  جلنـــــة األمـــــم املتحـــــدة االقتصادي
واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ 

 

مساعدة البلدان النامية على إدارة أكثر فعالية للعوملة الدور  �
تعزيز القدرات فيما يتعلق مبفاوضات منظمة التجارة العاملية حمور التركيز  �

تيسري االنضمام إىل منظمة التجارة العاملية   �
تعزيز التجارة بني بلدان املنطقة من خالل اتفاقات جتارية إقليمية   �
تيسري التجارة وتقدمي خدمات للدعم من أجل زيادة القدرة التنافسية يف جمال   �

التصدير 
إقامة مشاريع موجهة للتصدير مع التركيز خباصة على الشركات الصغرية   �

واملتوسطة 
تعزيز وتيسري االستثمار   �
النقل الربي اإلقليمي واألقاليمي   �
تكنولوجيا املعلومات واالتصال والفضاء   �

دورات تدريبية بشأن قواعد منظمة التجارة العاملية واتفاقاا نوع النشاط  �
حوارات إقليمية بشأن السياسة العامة فيما يتعلق مبفاوضات منظمة التجارة   �

العاملية واالنضمام إليها 
املشاورات بني القطاعني العام واخلاص بشأن اإلصالحات/ سياسات   �

االستثمار/وتنمية املشاريع اليت تشجع على إجرائها منظمة التجارة العاملية 
مباشرة وتيسري ودعم آليات وشبكات التعاون اإلقليمي   �
إزالة احلواجز اليت تعترض حركة السلع واألشخاص واملركبات على الصعيد   �

الدويل 
بناء القدرات يف التخطيط للهياكل األساسية وإدارا يف جمال النقل   �
املساعدة على تطوير النقل املتعدد الوسائط وخدمات السوقيات   �

ميزانية األمم املتحدة الربناجمية: الربنامج العادي للتعاون التقين وحساب التنميةمصدر متويل التعاون التقين  �
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األموال املودعة يف صناديق استئمانية   �
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي   �

شبكة البلدان النامية اليت بسبيلها إىل االنضمام الشبكة امليدانية  �
شبكة خدمات املعلومات املتعلقة بالتجارة واالستثمار   �
الدعم املقدم من منسقي األمم املتحدة املقيمني   �

مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، منظمة التجارة العاملية، مركز التجارة الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها  �
الدولية، منظمة األغذية والزراعة، منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية 

اللجان اإلقليمية األخرى   �
رابطة أمم جنوب شرق آسيا، التعاون االقتصادي آلسيا واحمليط اهلادئ   �
مصرف التنمية اآلسيوي   �
منتدى التنمية الشاملة ملنطقة اهلند الصينية   �

اتفاق بانكوك الربامج اخلاصة  �
الربنامج التدرييب املشترك بني جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا   �

واحمليط اهلادئ ومنظمة التجارة العاملية 
مشروع تطوير اهلياكل األساسية للنقل الربي اآلسيوي   �
برنامج تنمية اخلربات االستشارية التقنية آلسيا واحمليط اهلادئ   �
الربنامج اخلاص املعين باقتصادات وسط آسيا – مع اللجنة االقتصادية   �

واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ 
خطة هاي – فاي لتطوير القطاع اخلاص يف منطقة ميكونغ دون اإلقليمية   �

الكربى (خطة هاي – فاي) 
التعاون االقتصادي بني بنغالديش، وتايلند، وسري النكا، وميامنار، واهلند   �
مركز آسيا واحمليط اهلادئ للهندسة واآلالت الزراعية   �
شبكة املعلومات البحرية   �
 

جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألمريكـا 
الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 

 

التنمية االقتصادية واالجتماعية للمنطقة الدور  �
التعاون التقين مع جهود التكامل اإلقليمي على صعيد نصف الكرة الغريب، حمور التركيز  �

وعلى الصعيد دون اإلقليمي 
أثر التكامل اإلقليمي على االقتصادات الصغرية   �
أثر التمويل الدويل على التجارة   �
وضع سياسات متعلقة بالشحن واملوانئ لتعزيز التجارة   �
التكامل اإلقليمي يف جمال اهلياكل األساسية من أجل تيسري التجارة   �
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اختاذ مبادرات جتارية إقليمية مرتبطة بتنمية البلدان غري الساحلية وبلدان املرور   �
العابر 

تقدمي خدمات استشارية من قبل موظفني متخصصني نوع النشاط  �
بناء القدرات (دورات تدريبية، حلقات عمل، حلقات دراسية)   �
إعداد مواد تقنية بناء على طلب رؤساء اهليئات التفاوضية احلكومية الدولية   �

ميزانية األمم املتحدة الربناجمية: الربنامج العادي للتعاون التقين وحساب التنميةمصدر متويل التعاون التقين  �
التمويل املقدم من مصارف التنمية اإلقليمية   �

مقران دون إقليميني و ٤ مكاتب قطرية الشبكة امليدانية  �
الدعم املقدم من منسقي األمم املتحدة املقيمني   �

مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، منظمة التجارة العاملية الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها  �
جلان إقليمية أخرى   �
مصرف التنمية للبلدان األمريكية، منظمة الدول األمريكية، منطقة التجارة   �

احلرة لألمريكتني، منظومة التكامل ألمريكا الوسطى، اجلماعة الكاريبية، 
مبادرة نصف الكرة الغريب بشأن النقل 

 
جلنـــــة األمـــــم املتحـــــدة االجتماعيــــــة 

واالقتصادية لغرب آسيا 
 

التنمية من خالل التعاون والتكامل اإلقليميني ودون اإلقليميني الدور  �
تقدمي مساعدة مباشرة للدول األعضاء يف مفاوضات منظمة التجارة العاملية، مبا حمور التركيز  �

يف ذلك برنامج الدوحة 
إعداد مذكرات قطرية، تدريب فريق التفاوض، إتاحة معلومات باللغة   -

العربية بشأن املسائل املطروحة، وضع قاعدة بيانات متعلقة بالتجارة اإلقليمية 
املساعدة على بناء القدرات يف ااالت القانونية، والبشرية واملؤسسية   �
إنشاء اهلياكل األساسية وتقدمي اخلدمات يف جمال النقل لدعم التجارة   �

وضع مناذج ومواد وتنظيم حلقات عمل تدريبية نوع النشاط  �
تعزيز املشاورات والبحوث اإلقليمية لدعم سياسات ومواقف موحدة   �
إجراء دراسات حاالت إفرادية بشأن مواضيع ذات أمهية إقليمية   �
دعم تصميم املشاريع املتعلقة بنظم النقل اإلقليمية   �

ميزانية األمم املتحدة الربناجمية: الربنامج العادي للتعاون التقين وحساب التنميةمصدر متويل التعاون التقين  �
الصندوق العريب للتنمية االقتصادية واالجتماعية، مصرف التنمية اإلسالمي   �
متويل املشاريع من جهات ماحنة ثنائية   �

غري موجودة الشبكة امليدانية  �
مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، منظمة التجارة العاملية، مركز التجارة الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها  �

الدولية، اللجنة االقتصادية ألوروبا، وغريها من صناديق األمم املتحدة وبراجمها 
ووكاالا املتخصصة 
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جامعة الدول العربية واملنظمات املنتسبة إليها   �
منظمة اخلليج لالستشارات الصناعية   �

النظام املتكامل للنقل يف املشرق العريب الربامج اخلاصة  �   
املناقشة 

مع زيادة تركيز سياسة املعونة بشكل كبري على احلد من الفقـر، توجـه اسـتراتيجيات 
املعونة بشكل متزايد حنو حتقيق النمو والتنمية املسـتدامني. ومـن النتـائج املباشـرة لذلـك زيـادة 
التركيز الذي توليه مجيع البلدان تقريبا يف الوقـت احلـاضر علـى حتسـني أدائـها التجـاري. وقـد 
أبرز توافق آراء مونتريي أمهية تأمني التمويل الكايف لألنشطة اإلمنائية املتعلقة بالتجارة. ويضـع 
إعالن الدوحة الوزاري التعاون التقين وبناء القدرات يف صلب البعد اإلمنـائي للنظـام التجـاري 

املتعدد األطراف. 
وال خيتلـف اثنـان علـى األسـاس املنطقـي لزيـادة املسـاعدة يف اـال التجـــاري، إذ لــن 
يكون بوسع البلدان النامية االستفادة مـن تعـاظم الفـرص املتاحـة يف نظـام جتـاري عـاملي أكـثر 
انفتاحا إذا كانت جتـهل كيفيـة املشـاركة فيـه، أو إذا كـانت تفتقـر إىل املـوارد الالزمـة لتعزيـز 
قدراا اإلنتاجية، وحتسني قــدرة منتجاـا علـى املنافسـة، وبشـكل عـام، تشـجيع إجـراء حـوار 
مثمر بني القطـاعني العـام واخلـاص علـى الصعيـد الداخلـي. ليـس مـن املسـتغرب إذن، يف هـذا 
اإلطار العام، أن جنــد عـددا كبـريا مـن الكيانـات التابعـة لألمـم املتحـدة يـُــقدم خمتلـف أشـكال 

الدعم لألنشطة املتعلقة بالتجارة. 
ورغـم عـدد اجلـــهات الفاعلــة الــيت تتداخــل مــهماا ــذا الشــأن، فلــم تالحــظ أي 
ازدواجية تذكر يف عملها. ويعزى ذلك أساسا إىل االختـالف اجلوهـري يف منطلقـات خمتلـف 
الكيانات املذكورة يف منت التقرير. ذلك أن األنشطة التجارية يف إطار منظومـة األمـم املتحـدة 
متثل إىل حد ما منوذجا ناجحا لتحقيق التماسك استنادا إىل الواليـة واالختصـاص، رغـم عـدد 

اجلهات اليت تضطلع بدور أو آخر يف هذه األنشطة. 
واجلدير بالذكر على اخلصوص عالقة العمل اإلجيابية للغاية اليت نشأت يف جنيف بـني 
مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية (األونكتاد) ومنظمة التجارة العاملية وبرناجمهما املشـترك، 
مركز التجارة الدويل. فمنظمة التجارة العامليـة حبكـم طبيعتـها جيـب أن تكـون حمـايدة، فعليـها 
ـــدم املســاواة فيمــا يتعلــق بفــهم شــروط العضويــة  أن تقـدم املسـاعدة جلميـع األعضـاء علـى ق
واسـتيفائها، واالسـتفادة مـن الفـرص الـيت تتيحـها تلـك العضويـة. أمـا األونكتـاد فليـس ملزمـــا 
ـــى مــن العضويــة يف منظمــة  بتوخـي احليـاد لـدى مسـاعدة البلـدان الناميـة علـى االسـتفادة املثل
التجارة العاملية ومن عالقات جتارية أخرى. ويف الوقـت الـذي يتعـامل فيـه األونكتـاد ومنظمـة 
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التجارة العاملية مع احلكومات أساسـا، يقتصـر مركـز التجـارة الدوليـة أو يكـاد علـى مسـاعدة 
القطاع اخلاص، وخصوصا يف أقـل البلـدان منـوا. وقـد جتلـى التعـاون الوثيـق بـني هـذه اهليئـات 
الثالث يف الربنامج املتكامل املشترك للمساعدة التقنية، الذي يركز على بلدان أفريقية خمتارة. 
وإضافة إىل الربنامج املذكور، أقامت املنظمات التجارية الثالث اليت تتخذ من جنيـف 
مقرا هلا صالت مع البنك الدويل، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق النقد الـدويل فيمـا 
ــة  يتعلـق بإدمـاج التجـارة يف اخلطـط اإلمنائيـة واسـتراتيجيات احلـد مـن الفقـر، مـن خـالل عملي
اإلطار املتكامل. وقد اعترضت هذه العملية األكثر تعقيدا العقبات الـيت تعـترض أي عمليـة يف 
مراحلها األولـى، غيـر أن حتقيقها للنجاح على املـدى الطويـل يكتسـي أمهيـة حامسـة يف كفالـة 
ـــط االســتراتيجية. كمــا يبــني  أال يتـم إغفـال الفوائـد البالغـة األمهيـة للتجـارة يف وثـائق التخطي
التعاون الرمسي بني األمم املتحدة ومؤسسات بريتون وودز يف هـذا اـال نـوع التعـاون الـذي 

ميكن أن يترتب عليه أثر إجيايب وحيسن كفاءة هاتني املنظومتني.  
وتقـوم اللجـان اإلقليميـــة أيضــا بــدور نشــط يف جمــال التجــارة. وتــربز االهتمامــات 
اإلقليمية، وليس أقلها املصاحل املشتركة واملتطلبات اللغوية املشـتركة والفريـدة (أحيانـا)، أمهيـة 
أنشطة اللجان اإلقليمية. فهي متثـل إضافـة هامـة لألنشـطة العامليـة بفضـل خصوصيـة منظورهـا 

وطريقة عملها اإلقليميني. 
وميكن اعتبار الربامج املشاركة مثل صنـدوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة، ومنظمـة 
األمم املتحدة للتنمية الصناعية (ال يشكالن جزءا رمسيا من هذا االستعراض)، وإدارة الشـؤون 
ـــا تتحملــه اللجــان  االقتصاديـة واالجتماعيـة ومكتـب الشـؤون القانونيـة، عنـاصر منطقيـة يف م
اإلقليمية من مسؤوليات أوسع نطاقا. وجتدر اإلشارة إىل أن أنشطة إدارة الشـؤون االقتصاديـة 
واالجتماعيـة يف هـذا اـال جتـرى أساسـا علـى ميـدان اإلحصـــاءات. وتقــر مجيــع مؤسســات 

املنظومة مبا تضطلع به إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية من مهام إحصائية وتقدرها. 
ومل يالحـظ ازدواج واضـــح يف أي جمــال مــن جمــاالت عمــل اهليئــات التابعــة لألمــم 

املتحدة فيما يتعلق باملسائل التجارية. 
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امللحق دال 
  املسألة ٣ - الطاقة 

أنشطة التعاون التقين املتصلة بالطاقة 
 

  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 

تعزيز القدرات من أجل حتقيق التنمية املستدامة  الدور 
املرحلـة التمهيديـة: إجيـاد البيئـة املواتيـة ووضـع السياسـات الضروريـــة لدعــم    -

خيارات الطاقة من أجل التنمية املستدامة 
املرحلة العملية: أنشطة متكاملة يف جمال الطاقة تتناول األهــداف االجتماعيـة    -

واالقتصادية والبيئية ودف إىل مكافحة الفقر وتعزيز التنمية املستدامة 
البحث عن أفضل املمارسات وتبادهلا � حمور التركيز 

إسداء املشورة يف جمال السياسات املبتكرة �  
الربط بني األطراف الشريكة عن طريق مشاريع منوذجية �  

تعزيـز أطـر السياسـات الوطنيـة لدعـم أنشـطة الطاقـة املوجهـة للحـــد مــن الفقــر � نوع نشاط التعاون التقين 
وحتقيق التنمية املستدامة 

تعزيز خدمات الطاقة يف املناطق الريفية لدعم النمو واإلنصاف �  
تشجيع تكنولوجيات الطاقة النظيفة لتحقيق التنمية املستدامة �  
توسيع نطاق متويل االستثمار يف جمال الطاقة املستدامة �  
إعــداد مــــواد التحليـــل والتدريـــب يف جمـــال تكنولوجيـــات الطاقـــة املســـتدامة �  

والسياسات املتعلقة ا 
املوارد األساسية والتكميلية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي � مصدر متويل التعاون التقين 

الصندوق االستئماين املواضيعي - تسخري الطاقة من أجل التنمية املستدامة �  
مرفق البيئة العاملية �  
الصناديق االستئمانية �  

املكاتب يف ١٣١ بلدا � الشبكة امليدانية 
٩ مرافق دون إقليمية للموارد �  

ـــم � الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها  برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة، إدارة الشـؤون االقتصاديـة واالجتماعيـة يف األم
املتحـدة، منظمـة األمـم املتحـــدة للتنميــة الصناعيــة، منظمــة األغذيــة والزراعــة، 
صندوق األمم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة، مؤمتـر األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة، 

البنك الدويل، مصارف التنمية اإلقليمية 
جملس الطاقة العاملي �  
املبادرة الدولية للطاقة �  
  � E7 شبكة املرافق التابعة ملنظمة
الس العاملي لألعمال التجارية من أجل التنمية املستدامة �  
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الرابطة العاملية للغاز السائل LPG (حتدي الغاز النفطي املسيل) �  
إحدى الوكاالت التنفيذية ملرفق البيئة العاملية � الربامج اخلاصة 

الربنامج اإلمنائي/برنامج املساعدة يف جمال إدارة قطاع الطاقة �  
شراكة الطاقة للقرية العاملية �  
ـــي املســيل يف املنــاطق الريفيــة (حتــدي الغــاز �   حتـدي اسـتعمال طاقـة الغـاز النفط

النفطي املسيل) 
  صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة 

كفالة األمن االقتصادي للنساء ومتتعهن حبقوقهن � الدور 
أثر نظم توفري الطاقة من املنظور اجلنساين � حمور التركيز 

نظم الطاقة املتجددة اليت ختفف من عبء العمل الواقع على كاهل املرأة � نوع نشاط التعاون التقين 
الصندوق االستئماين لدعم اإلجراءات الرامية إىل القضاء على العنف ضد املـرأة � مصدر متويل التعاون التقين 

التابع لصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة 
مؤسسة األمم املتحدة �  
وكاالت األمم املتحدة واملؤسسات اخلاصة واملنظمات غري احلكومية األخرى �  

الدعم من منسقي األمم املتحدة املقيمني � الشبكة امليدانية 
مديرو الربامج اإلقليمية امليدانية يف ١٤ بلدا �  
مستشارو الربامج اجلنسانية يف ١١ بلدا �  

برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، منظمـــة األمــم املتحــدة للطفولــة (يونيســيف)، � الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها 
صندوق األمم املتحدة للسـكان، برنـامج األمـم املتحـدة املشـترك املعـين بفـريوس 
نقص املناعــة البشـرية/متالزمـة نقـص املناعـة املكتسـب (اإليـدز)، إدارة عمليـات 

حفظ السالم يف األمم املتحدة 
فرقـة العمـل املشـتركة بـني الوكـاالت املعنيـة بالقضايـا اجلنسـانية وفـريوس نقـص �  

املناعة البشرية/اإليدز 
جلنـة اتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع أشـكال التميـيز ضـد املـرأة (٢٣ خبـريا مســتقال �  

منتخبا يف ميدان حقوق املرأة) 
اللجان الوطنية لصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة يف ١٩ بلدا �   -

البنك الدويل � البنك الدويل 
اجلمـع بـني التمويـل وبنـاء القـدرات وإسـداء املشـورة ونقـل املعـارف (وكذلــك � الدور 

املساعدة التقنية املستقلة) 
إصالح وإعادة هيكلة قطاع الطاقة املوجهة للسوق � حمور التركيز 

احلصول على الطاقة الفعالة وجعلها يف املتناول �  
إنتاج ونقل وتوزيع واستعمال الطاقة املستدامة من الناحية البيئية �  

تقدمي املساعدة يف جمال سياسات قطاع الطاقة وإعادة هيكلته � نوع النشاط 
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تعزيـز احلصـول علـى الطاقـة يف املنـاطق الريفيـة واحلضريـة واملنـاطق الــيت تواجــه �  
نقصا يف التزود بالطاقة 

حتليل الصالت بني الطاقة والبيئة حمليا وإقليميا وعامليا �  
تعميم استعمال تكنولوجيات الطاقة املتجددة �  
تشجيع مزيد من املمارسات الفعالة يف جمال الطاقة �  
تيسري التجارة الدولية يف جمال الطاقة �  
دعم التعاون التقين سـواء كـهدف مسـتقل أو يف إطـار القـروض واملنـح املقدمـة �  

للمشاريع والربامج املتعددة األهداف 
الصناديق االستئمانية للجهات املاحنة � مصدر متويل التعاون التقين 

قروض ومنح البنك الدويل �  
املكاتب يف ١٠٠ بلد عضو ونيف � الشبكة امليدانية 

طائفة عريضة من الكيانات مبا فيها الربنامج اإلمنائي ومرفق البيئة العاملية � الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها 
برنـامج املسـاعدة يف جمـال إدارة قطـاع الطاقـــة املشــترك بــني الربنــامج اإلمنــائي � الربامج اخلاصة 

والبنك الدويل 
الربنامج اآلسيوي للطاقة البديلة �  
 

  برنامج األمم املتحدة للبيئة 

البعد البيئي يف قرارات قطاع الطاقة � الدور 
دعم استحداث واستعمال ونقل تكنولوجيا الطاقة املتجددة النظيفة والفعالة � حمور التركيز 

التوجيه واملشورة يف جمال السياسات ويف مسائل التنظيم والتمويل �  
تشجيع االستثمارات يف جمال الطاقة املستدامة عن طريق املصـارف وغريهـا مـن �  

املؤسسات املالية 
تقدمي املساعدة يف جمال حتليل وتقييم األبعاد البيئيـة لسياسـات الطاقـة وخيـارات � نوع نشاط التعاون التقين 

التخفيف من تغري البيئة، وإصالح قطاع الطاقة، وفعالية الطاقة الصناعية ونقلها 
تقـدمي املسـاعدة للمؤسسـات املاليـة مـن أجـل فـهم فـــرص االســتثمار يف الطاقــة �  

املتجددة وفعالية الطاقة بشكل أفضل 
تقـدمي املسـاعدة يف جمـال التمويـل األويل للشـــركات املســتعملة للطاقــة النظيفــة �  

اجلديدة 
تقييم موارد الطاقة الشمسية والرحيية �  

مرفق البيئة العاملية � مصادر متويل التعاون التقين 
مؤسسة األمم املتحدة �  
امليزانيـة الربناجميـة لألمـم املتحـدة: برنـامج األمـم املتحـدة العـادي للتعـاون التقــين �  

وحساب التنمية 
منسقو األمم املتحدة املقيمون � الشبكة امليدانية 
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برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، إدارة الشؤون االقتصاديـة واالجتماعيـة يف األمـم � الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها 
املتحـدة، منظمـة األمـم املتحـــدة للتنميــة الصناعيــة، منظمــة األغذيــة والزراعــة، 
صندوق األمم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة، مؤمتـر األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة، 

البنك الدويل، مصارف التنمية اإلقليمية 
مركز التعاون يف جمال الطاقة والبيئة التابع لربنامج األمـم املتحـدة للبيئـة - فريـق �  

خرباء ومهندسون واقتصاديون 
طائفة من املنظمات غري احلكومية والرابطات الصناعية �  

شبكة الطاقة من أجل التنمية املستدامة التابعة لربنامج األمم املتحدة للبيئة � الربامج اخلاصة 
 

إدارة الشـؤون االقتصاديـــة واالجتماعيــة 
يف األمم املتحدة 

  

تسخري الطاقة واملوارد الطبيعية من أجل التنمية املستدامة � الدور 
سياسات واستراتيجيات الطاقة من أجل التنمية املستدامة � حمور التركيز 

تدابري فعالية الطاقة مبا يف ذلك املعايري والتوسيم �  
الطاقة الريفية واستعمال مصادر الطاقة اجلديدة واملتجددة �  
تشجيع تكنولوجيات ونظم استعمال وقود أحفوري أنظف �  
سياسات النقل املتصلة بالطاقة �  
نظم معلومات الطاقة �  

املساعدة التقنية، والتدريب، واحللقات الدراسـية، وحلقـات العمـل، واجلـوالت � نوع نشاط التعاون التقين 
الدراسية يف ميادين: استكشاف الطاقة، ومصادر الطاقة املتجـددة، والعالقـة بـني 
البيئـة والطاقـة والنقـل، وترشـيد االسـتعمال النـهائي للطاقـة، وإدارة الطلـب علــى 
الطاقة، وتنمية الطاقة، واستعماالت املـوارد املائيـة ومحايـة البيئـة يف إنتـاج الطاقـة 

واستعماهلا 
املشاريع النموذجية واخلدمات االستشارية املتعلقة باملصـادر اجلديـدة واملتجـددة �  

للطاقة يف املناطق الريفية  
إصالحات السياسات القطاعية �  
التعاون اإلقليمي واألقاليمي يف جمال تنمية الطاقة �  

امليزانيـة الربناجميـة لألمـم املتحـدة: برنـامج األمـم املتحـدة العـادي للتعـاون التقــين � مصدر متويل التعاون التقين 
وحساب التنمية 

املوارد األساسية والتكميلية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي �  
الصندوق االستئماين املواضيعي - تسخري الطاقة من أجل التنمية املستدامة �  
صندوق األمم املتحدة االستئماين للشراكات الدولية �  
الصناديق االستئمانية للجهات املاحنة �  

منسقو األمم املتحدة املقيمون � الشبكة امليدانية 
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برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـــائي، برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة، منظمــة األمــم � الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها 
ـــة والزراعــة، صنــدوق األمــم املتحــدة  املتحـدة للتنميـة الصناعيـة، منظمـة األغذي
اإلمنائي للمرأة، مؤمتر األمم املتحـدة للتجـارة والتنميـة، البنـك الـدويل، مصـارف 

التنمية اإلقليمية 
التقييم العاملي للطاقة - حتليالت مستقلة حلالة الطاقة يف العامل من جانب خـرباء �  

ــة  مـن املؤسسـات األكادمييـة ودوائـر البحـوث واحلكومـات واملؤسسـات الصناعي
واملنظمات غري احلكومية 

الشراكة مع القطاع اخلاص يف جمال ج الطاقة املرتكزة على السوق �  
الشراكة من أجل مصادر وقود ومركبات نظيفة � الربامج اخلاصة 

الشراكة التعاونية ملعايري ونظم وسم األجهزة �  
الشراكة من أجل توفري الكهرباء للجميع �  
شراكات الطاقة للقرية العاملية �  
 

اللجنة االقتصادية ألوروبـا التابعـة لألمـم 
املتحدة 

  

حتسني إدارة اقتصاد الطاقة  الدور 
مشاريع فعالية الطاقة � حمور التركيز 

البلدان غري الساحلية (بلدان آسيا الوسطى وأرمينيا) � املناطق اجلغرافية موضع التركيز 
البلـدان املتضـررة مـن الرتاعـات (بلـدان جنـوب شـــرق أوروبــا وبلــدان جنــوب �  

القوقاز) 
بناء القدرات (التدريب وحلقات العمل واحللقات الدراسية) � نوع النشاط 

تقدمي املساعدة من أجل اجتذاب الشركاء واملستثمرين للمشاريع �  
إعداد املشاريع �  
تطوير املؤسسات والسياسات �  

امليزانيـة الربناجميـة لألمـم املتحـدة: برنـامج األمـم املتحـدة العـادي للتعـاون التقــين � مصدر متويل التعاون التقين 
وحساب التنمية 

الصناديق االستئمانية احمللية و/أو العامة للجنة االقتصادية ألوروبا �  
موارد املنظمات املضيفة �  
اآلليات األخرى لتمويل املشاريع والتمويل املخصص �  

منسقو األمم املتحدة املقيمون � الشبكة امليدانية 
الربنــامج اإلمنــائي وصنــدوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة، وإدارة الشـــؤون � الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها 

االقتصادية واالجتماعية وبرنامج األمم املتحدة للبيئة 
ـــن مبــادرات التجمعــات دون اإلقليميــة للبلــدان ومبــادرات �   جمموعـة عريضـة م

التعاون 
مشروع فعالية الطاقة ٢١ � الربامج اخلاصة 
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ـــــة  اللجنـــة االقتصاديـــة ألمريكـــا الالتيني
ومنطقــة البحــر الكــارييب التابعــة لألمــــم 

املتحدة 
  

التنمية االقتصادية واالجتماعية باملنطقة � الدور 
سياسات تنظيم اخلدمات العامة املتصلة بالطاقة � حمور التركيز 

سياسات التنمية املستدامة للطاقة وحتديث اهليكل القانوين املتصل ا �  
تكامل الطاقة �  

تقدمي خدمات استشارية من جانب موظفني فنيني متخصصني � نوع النشاط 
بناء القدرات والتدريب (حلقات العمل واحللقات الدراسية) �  

امليزانيـة الربناجميـة لألمـم املتحـدة: برنـامج األمـم املتحـدة العـادي للتعـاون التقــين � مصدر متويل التعاون التقين 
وحساب التنمية 

التربعات املتعددة األطراف والثنائية �  
مقران دون إقليميني وأربعة مكاتب قطرية � الشبكة امليدانية 

الدعم من منسقي األمم املتحدة املقيمني �  
منظمة أمريكا الالتينية لشؤون الطاقة � الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها 

 
اللجنـة االقتصاديــة واالجتماعيــة لغــريب آســيا، 

التابعة لألمم املتحدة 
  

حتقيق التنمية عن طريق التعاون والتكامل اإلقليميني ودون اإلقليميني � الدور 
خدمات الطاقة املتجددة لفائدة القرى  � حمور التركيز 

اإلعمار يف ميدان الطاقة وغريه بعد انتهاء الرتاعات  �  
وحدات التدريب، واملواد، وحلقات العمل � نوع النشاط 

اخلدمات االستشارية  �  
املشاريع امليدانية األخرى �  

امليزانيـة الربناجميـة لألمـم املتحـدة: برنـامج األمـم املتحـدة العـادي للتعـاون التقــين � مصدر متويل التعاون التقين 
وحساب التنمية 

الصندوق العريب للتنمية االقتصادية واالجتماعية، ومصرف التنمية اإلسالمي �  
متويل املشاريع من جانب املاحنني الثنائيني  �  

ال شيء � الشبكة امليدانية 
صناديق األمم املتحدة وبراجمها ووكاالا املتخصصة األخرى � الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها 

جامعة الدول العربية واملنظمات املنتسبة �  
منظمة اخلليج لالستشارات الصناعية �  
معهد أملانيا االحتادي لعلوم األرض واملوارد الطبيعية  �  
املعهد األملاين للتعاون التقين �  
املعهد اهلولندي هلندسة اهلياكل األساسية واملياه والبيئة �  
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اللجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة آلســــيا 
واحمليط اهلادئ 

  

حتقيق التنمية عن طريق التعاون والتكامل اإلقليميني ودون اإلقليميني � الدور 
زيـادة احلصـول علـى خدمـات الطاقـة املوثوقـة وبأســـعار يف املتنــاول، وتشــجيع � حمور التركيز 

زيادة استخدام الطاقة املتجددة لتعزيز القدرات الوطنية يف ااالت التالية: 
التخطيـط واإلدارة االسـتراتيجيان ملـــوارد الطاقــة لدمــج األبعــاد االقتصاديــة    -

واالجتماعية والبيئية 
التدريب يف ميدان الطاقة املتجددة (آسيا)    -
دمج ختطيط الطاقة يف التنمية الريفية (احمليط اهلادئ)    -
تقـدمي اخلدمـات األساســـية، مبــا فيــها الطاقــة، للفئــات الفقــرية مــن خــالل    -

الشراكة بني القطاعني العام واخلاص 
تشجيع فعالية الطاقة واستهالكها على حنو مستدام �  
تعزيز القدرات املؤسسية يف جمال التوعية بفعالية الطاقة وقدرة املوارد التقنيـة    -

والبشرية على تقييم وحتقيق إمكانيات وفورات الطاقة 
تكنولوجيات الطاقة النظيفة وتغري املناخ �  
زيادة الوعي وتعزيز قدرة موظفي قطاع الطاقة على استخالص أقصـى قـدر    -

من الفوائد من مبادرات تغري املناخ 
نقل التكنولوجيات وحشد املوارد املالية �  
زيادة الوعي بتكنولوجيات الطاقة املتجـددة، فضـال عـن زيـادة القـدرة علـى    -

االستثمار يف تكنولوجيات الطاقة املتجددة 
التجارة والتعاون عرب احلدود �  
ـــاون بــني مشــال وشــرق آســيا يف جمــال الطاقــة (التبــادل    تعزيـز وتيسـري التع -

والتجارة) 
بنــاء القــدرات لــدى املؤسســات وتنميــة املــوارد البشــــرية (حلقـــات العمـــل، � نوع النشاط 

التدريب) 
منتديات املناقشة دون اإلقليمية، ووضع املعايري، والتفاوض �  
تيسري تبادل اخلربات وأفضل املمارسات (تبادل املعلومات، احللقـات الدراسـية، �  

الشبكات) 
اخلدمات االستشارية �  

امليزانيـة الربناجميـة لألمـم املتحـدة: برنـامج األمـم املتحـدة العـادي للتعـاون التقــين � مصدر متويل التعاون التقين 
وحساب التنمية 

املاحنون الثنائيون للجنة االقتصاديـة واالجتماعيـة آلسـيا واحمليـط اهلـادئ (الصـني �  
واليابان وهولندا ومجهورية كوريا) 

الصناديق االستئمانية �  
الربنامج اإلمنائي �  
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ال شيء � الشبكة امليدانية 
الربنـامج اإلمنـائي، برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة، منظمـة األمـــم املتحــدة للتربيــة  الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها 

والعلم والثقافة، مصرف التنمية األفريقي، رابطة أمم جنـوب شـرق آسـيا، أمانـة 
املنتدى، رابطة الطاقة يف احمليط اهلـادئ، رابطـة جنـوب آسـيا للتعـاون اإلقليمـي، 

جلنة جنوب احمليط اهلادئ لعلم األرض التطبيقي، جمموعة احمليط اهلادئ  
املشـاريع الـيت تســـهم يف تنفيــذ خطــة عمــل جوهانســربغ وواليــات منتديــات � الربامج اخلاصة 

إقليمية أخرى للطاقة من أجل التنمية املستدامة 
ــة �   الربنـامج اخلـاص القتصـادات آسـيا الوسـطى - بالتعـاون مـع اللجنـة االقتصادي

ألوروبا    
مناقشة 

�خدمــات الطاقــة أساســية للتنميــة. ورغــم أن الطاقــة ليســت يف ذاــا واحــدا مـــن 
االحتياجات البشرية األساسية، فـهي حامسـة يف الوفـاء باالحتياجـات مجيعـا. إن ثلـث 
العـامل تقريبـا ال يسـتفيد مـن خدمـات الكـهرباء وهنـــاك ثلــث آخــر ال يســتفيد منــها 
إال بقـدر ضئيـل. وميكـن أن خيلـف االعتمـاد علـى أنـواع الوقـود التقليـدي يف الطـــهي 
والتدفئـة آثـارا خطـرية علـى البيئـة وعلـى صحـة النـاس. ومـا زال مثـة تفـاوت كبــري يف 
مستويات استهالك الطاقة داخل البلدان وفيما بينها. ومن الضروري إدخال تغيـريات 
كربى يف نظم توزيع خدمات الطاقة القائمة لكي تصبح الطاقة أداة يف خدمـة التنميـة 
املسـتدامة. وسـيتطلب حتويـل منـوذج الطاقـة القـائم إىل منـــوذج يركــز علــى خدمــات 
ـــى السياســات العامــة لتعزيــز الطاقــة املســتدامة  الطاقـة إدخـال تعديـالت جوهريـة عل

واعتمادها�(٤). 
وتثري دراسة الطاقة يف هذا التقرير مسألة مهمة تتعلـق مبسـتقبل تنظيـم أنشـطة التعـاون 
التقـين لألمـم املتحـدة يف جمـال الطاقـة بـل ويف عـدد مـن املسـائل الفنيـة األخـــرى. وهــذه هــي 
العالقـة الـيت ينبغـي أن تقـوم يف املسـتقبل بـني برنـامج األمـم املتحـــدة اإلمنــائي وإدارة الشــؤون 
االقتصاديـة واالجتماعيـة يف ميـادين عمـل الربنـامج اإلمنـائي الـيت تكـــون فيــها إلدارة الشــؤون 
االقتصاديـة واالجتماعيـة خـربة يف جمـال توفـري قـدرات علـى أعلـى املسـتويات الفنيـة وقـــدرات 

تنفيذ املشاريع. 
ويظهر جدول الطاقة أعاله مستوى عاليا مـن التداخـل بـني األنشـطة التقنيـة للربنـامج 
اإلمنائي وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية. ومثـة تفسـري بسـيط ممكـن لذلـك أال وهـو أن 
الربنـامج اإلمنـائي يســـتعمل إدارة الشــؤون االقتصاديــة واالجتماعيــة بشــكل واســع يف تنفيــذ 
األنشطة املمولة من الربنامج اإلمنائي ومن مث تظهر نفـس األنشـطة يف إطـار الكيـانني. علـى أن 
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األمر أكثر تعقيدا من ذلـك. فـأوال، أصبـح الربنـامج اإلمنـائي يلجـأ بشـكل مـتزايد إىل مصـادر 
ـــة  بديلـة عـن إدارة الشـؤون االقتصاديـة واالجتماعيـة، مبـا يف ذلـك مرافـق املـوارد دون اإلقليمي
التابعـة لـه واجلـهات الشـريكة اخلارجـة عـن منظومـة األمـم املتحـدة. وثانيـا، كثـريا مـا تشــارك 
ـــاء علــى طلــب مــن الربنــامج اإلمنــائي  إدارة الشـؤون االقتصاديـة واالجتماعيـة يف األنشـطة بن
وبلدان الربنامج. ويف أحيان أخرى، تطلب بلدان الربنـامج أن تضطلـع اإلدارة باألنشـطة ذات 
الصلـة بالطاقـة مـن مصـادر متويـل غـري الربنـامج اإلمنـائي. ويكـــون بعــض تلــك األنشــطة مــن 
األنشطة اليت أصدرت اجلمعية العامة بشـأا تكليفـا ومتـول مـن امليزانيـة العاديـة. وستسـتعرض 
كيانـات األمـم املتحـدة ذات الصلـة تقسـيم العمـل فيمـا بينـها ـدف كفالـة اســـتجابة متســقة 

ومنهجية للطلبات الواردة من بلدان الربنامج. 
وعلى غرار املواضيع األخرى اليت تناولتها مالحـق هـذه املسـألة، ميكـن اعتبـار أنشـطة 
صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة وبرنامج األمم املتحدة للبيئة واللجان اإلقليميـة بوصفـها 

عناصر منطقية من مسؤولياا العامة. وال يعترب أا تطرح مشاكل مهمة. 
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التذييل هاء 
املسألة ٤ – بناء السالم 

 
ترد يف هذا التذييل جمموعة من اجلداول اخلاصة مبسـائل تعتـرب متصلـة ببنـاء السـالم يف 
املقـام األول، وتـرد يف التذييـل واو التـايل جمموعـة مـن املسـائل املتصلـة بسـيادة القـانون ولكــن 

بعضها مهم أيضا لبناء السالم. 
  

أنشطة التعاون التقين املتصلة مبنع األزمات والصراعات والتعايش   
 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 

منع األزمات وحتقيق االنتعاش �الدور 
تناول األبعاد اإلمنائية ملنع نشوب الصراعات وبناء السالم �حمور التركيز 

مساعدة أصحاب املصلحة الوطنيني يف بناء قدرم على منع األزمات � 
سد الفجوة بني اإلغاثة والتنمية عن طريق دعم آليات اإلنعاش املبكر � 
جغرايف – البلدان املنخفضة الدخل وأقل البلدان منوا وأفريقيا � 

منع نشوب الصراعات وحتقيق االنتعاش �نوع نشاط التعاون التقين 
بعثـات للتقييـم املتعـدد التخصصـــات ولوضــع االســتراتيجيات علــى   -

الصعيد القطري 
دمج منع نشوب الصراعات يف برامج األمم املتحدة   -
دعم إعادة توجيه الربامج القطرية   -
دعـم التوصـل إىل توافـق لـآلراء بـني أصحـاب املصلحـة املتعدديــن يف   -

حاالت األزمات 
شــبكة الربنــامج اإلمنــائي املعرفيــة املتعلقــة مبنــع األزمــــات وحتقيـــق �  -

االنتعاش 
دعـم التوصـل إىل توافـق يف اآلراء بـني أصحـاب املصلحـــة املتعدديــن   -

بشأن مسائل احلكم الدميقراطي 
الصندوق االستئماين املواضيعي ملنع األزمات وحتقيق االنتعاش �مصدر متويل التعاون التقين 

حساب فرعي – صندوق السلطة األفغانية املؤقتة   -
حساب فرعي – ختفيض األسلحة الصغرية والتسريح �  -
أموال املاحنني االستئمانية �  -
امليزانية األساسية للربنامج اإلمنـائي (ختصيـص مـا قـد يصـل إىل ٥ يف   -

املائـة مـن املـــوارد األساســية جلميــع أنشــطة منــع األزمــات وحتقيــق 
االنتعاش) 

مكاتب يف ١٣١ بلدا �الشبكة امليدانية 
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٩ من مرافق املوارد دون اإلقليمية � 
شبكة منع نشــوب الصراعــات وإعادة البناء بعد انتهاء الصراع (٢٩ �الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها 

منظمة تقوم بعمليات يف جمال منع نشوب الصراعات) 
مفوضية األمم املتحدة لشـؤون الالجئـني واليونيسـيف وبرنـامج األغذيـة � 

العاملي وإدارة عمليات حفظ السـالم وإدارة الشـؤون السياسـية ومكتـب 
الشؤون القانونية ومنظمة الصحة العاملية   

 منظمة األمم املتحدة للطفولة 

الصحة والتعليم واملساواة واحلماية لكل طفل �الدور 
محاية األطفال من العنف واالستغالل وإساءة املعاملة والتمييز �حمور التركيز 
ـــة الطفــل يف أنشــطة صنــع �نوع النشاط  الدعـوة واملسـاعدة يف املراعـاة الكاملـة حلماي

السالم وحفظ السالم وبناء السالم 
ـــص �  التشـجيع علـى التوصـل إىل اتفاقـات لوقـف إطـالق النـار وختصي -

ممرات آمنة للسماح بتوفري    اخلدمات األساسية لألطفال 
املوارد العادية والتكميلية لليونيسيف �مصدر متويل التعاون التقين 

مكاتب ميدانية يزيد عددها على ٢٠٠ مكتب �الشبكة امليدانية 
٨ مكاتب إقليمية � 

املمثـل اخلـاص املعـين باألطفـال والصـراع املسـلح وإدارة عمليـات حفـظ �الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها 
السـالم وإدارة الشـــؤون السياســية ومنظمــة الصحــة العامليــة ومنظمــات 

أخرى لألمم املتحدة 
اللجان الوطنية لليونيسيف يف ٣٧ بلدا � 
شـبكة منـع نشـوب الصراعـات وإعـادة البنـاء بعـد انتـهاء الصـــراع (٢٩ � 

منظمة تقوم بعمليات يف جمال منع نشوب الصراعات) 
 

 صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة 

جعل املرأة يف حمور صنع السالم �الدور 
فهم آثار الصراع املسلح على املرأة �حمور التركيز 

حتسني محاية املرأة ومساعدا � 
جعل منظوري املرأة ونوع اجلنس يف حمور عمليات السالم � 
تعزيز العدل بني اجلنسني يف بناء السالم بعد انتهاء الصراع � 

تيسري احلوار بني خمتلف املناطق �نوع النشاط 
دعم احلوار بني األطراف املتصارعة أو احملتمل أن ينشأ بينها صراع � 
املساعدة يف بناء ثقافة شعبية للسالم عن طريق احلمالت اجلماهريية � 
املســاعدة يف وضــع برامــج تعليميــة تنمــي مـــهارات حـــل الصراعـــات � 

واملهارات السياسية 
تعزيز املشاركة اإلجيابية للمرأة يف عملية نزع سالح السكان � 
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دعم مشاركة املرأة يف برامج مجع األسلحة وتدمريها طوعا � 
دعم ومساعدة اموعات النسائية للمشاركة يف مؤسسات احلكم � 
ـــة �  املسـاعدة يف البحـوث الـيت تتنـاول القضايـا الرئيسـية ذات األمهيـة احمللي

من منظور نوع اجلنس 
دعم املوارد الرئيسية وتقاسم التكاليف من جانب ماحني املعونة الثنائية �مصدر متويل التعاون التقين 

ـــرأة التــابع لصنــدوق األمــم �  الصنـدوق االسـتئماين إلـاء العنـف ضـد امل
املتحدة اإلمنائي للمرأة 

املؤسسات اخلاصة، مبا فيها مؤسسة األمم املتحدة � 
وكـاالت األمـم املتحـدة األخـرى واملؤسسـات اخلاصـة واملنظمـات غـــري � 

احلكومية 
مديرو الربامج اإلقليمية يف ١٥ بلدا �الشبكة امليدانية 

املستشـــارون اإلقليميـــون بشــــــــأن موضـــــــوع الســـالم واألمـــــن (٣) � 
وفريوس نقص املناعة املكتسب/ اإليدز (١) 

مستشار جنساين لنظام املنسق املقيم يف أحد البلدان � 
عالقـات عمـل وثيقـة مـع وكـاالت األمـــم املتحــدة األخــرى، مبــا فيــها �الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها 

الربنـامج اإلمنـائي ومفوضيـة شـؤون الالجئـــني وصنــدوق األمــم املتحــدة 
للسكان وإدارة عمليات حفظ السالم 

ـــري احلكوميــة والفريــق �  منظمـة أصدقـاء ٣٢٥ ١ وفريـق املنظمـات غ -
املعـين بـاملرأة والصـراع، والشـــبكة املشــتركة بــني الوكــاالت املعنيــة 

باملرأة والسالم واألمن 
شراكات رئيسية مع شـبكات املـرأة ودعـاة املسـاواة بـني اجلنسـني علـى � 

كل من الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل على نطاق العامل 
احتاد الشبكات النسائية األفريقية للسالم � 
شـبكة منـع نشـوب الصراعـات وإعـادة البنـاء بعـد انتـهاء الصـــراع (٢٩ � 

منظمة تقوم بعمليات يف جمال منع نشوب الصراعات) 
 

برنامج متطوعي األمم املتحدة 
 

حشد املتطوعني املؤهلني وتشجيع التطوع �الدور 
مساعدة املتطوعني يف يئة مناخ مؤات للسالم �حمور التركيز 
قيام املتطوعني باملساعدة يف اإلدارة املدنية والشؤون االنتخابيـة وحقـوق �نوع النشاط 

اإلنسان 
حشد النساء باعتبارهن أطرافا ذوي أمهية حامسة يف بناء السالم � 

صندوق التربعات اخلاص ملتطوعي األمم املتحدة �مصدر متويل التعاون التقين 
الربنامج اإلمنائي وغريه من وكاالت األمم املتحدة � 
املنح املقدمة من ماحني املعونة الثنائية وتربعات البلدان املضيفة � 

العمل من خالل املكـاتب امليدانيـة للربنـامج اإلمنـائي املوجـودة يف ١٣١ �الشبكة امليدانية 
بلدا 
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برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وإدارة عمليات حفظ السالم �الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها   
 البنك الدويل 

ــة �الدور  منـع نشـوب الصراعـات وإعـادة البنـاء بوصفـهما عـاملني ذوي أمهي
حامسة يف احلد من الفقر 

منع نشوب الصراعات �حمور التركيز 
الدعم من خالل التعاون التقين بوصفه الغرض الوحيـد للنشـاط أو دمـج �نوع نشاط التعاون التقين 

ــــروض أو املنـــح املتعـــددة األغـــراض املقدمـــة  ذلــك التعــاون ضمــن الق
للمشاريع والربامج 

التدريب � 
مواقع الويب اإلعالمية وأفضل املمارسات ودراسات احلالة اإلفرادية � 
استراتيجيات الدعم يف مرحلة االنتقال � 

األموال املقدمة من البنك الدويل كقروض ومنح �مصدر متويل التعاون التقين 
األموال االستئمانية للجهات املاحنة � 
صندوق متويل أنشطة ما بعد انتهاء الصراع (منح) � 

مكاتب موجودة يف أكثر من ١٠٠ بلد عضو �الشبكة امليدانية 
صـالت واسـعة النطـاق بكيانـــات منظومــة األمــم املتحــدة، واملصــارف �الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها 

اإلقليمية، واللجان اإلقليمية وغريها مـن اهليئـات اإلقليميـة، واحلكومـات 
واملنظمات احلكومية الدولية األخرى واملنظمات غري احلكومية 

شـبكة منـع نشـوب الصراعـات وإعـادة البنـاء بعـد انتـهاء الصـــراع (٢٩ � 
منظمة تقوم بعمليات يف جمال منع نشوب الصراعات) 

وحـدة تدريبيـة: االنتقـال مـن احلـرب إىل السـالم (باالشـتراك مـع معــهد �الربامج اخلاصة 
البنك الدويل ومؤسسة إنتروركس) 

شـبكة منـع نشـوب الصراعـات وإعـادة البنـاء بعـد انتـهاء الصـــراع (٢٩ � 
منظمة تقوم بعمليات يف جمال منع نشوب الصراعات)   

 مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني 
محاية الالجئني �الدور 

إشراك الالجئات يف عمليات السالم �حمور التركيز 
متكني الالجئات والعائدات من املشاركة يف مبادرات تسوية املنازعات �نوع النشاط 

وبناء السالم 
التدريب على تنمية مهارات التفاوض وتسوية املنازعات   -
نشر املمارسات اجليدة � 
ـــة مــن أجــل الســالم لتنميــة املــهارات �  املسـاعدة يف وضـع برامـج تعليمي

واملواقف املفضية إىل السلوك السلمي والبناء 
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التربعات املقدمة للموارد العادية والتكميلية للمفوضية �مصدر متويل التعاون التقين 
امليزانية العادية لألمم املتحدة � 
جمموعــة متنوعــة مــن اجلــهات املاحنــة احلكوميــة الدوليــة واملؤسســــات � 

اخلاصة واملنظمات غري احلكومية واجلهات املاحنة اخلاصة األخرى 
مكتب أو أكثر يف ١٢٠ بلدا تقريبا �الشبكة امليدانية 

اليونيسـيف وبرنـامج األغذيـة العـاملي ومنظمـة الصحـــة العامليــة ومنظمــة �الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها 
ـــة والربنــامج اإلمنــائي ومكتــب منســق الشــؤون اإلنســانية  العمـل الدولي
ومفوضيـة األمـم املتحـــدة حلقــوق اإلنســان وإدارة الشــؤون االقتصاديــة 

واالجتماعية وإدارة عمليات حفظ السالم والبنك الدويل 
حركة الصليب األمحر واهلالل األمحر � 
املنظمة الدولية للهجرة وأكثر من ٥٠٠ منظمة غري حكومية � 
املعهد الدويل للقانون اإلنساين � 
اللجنة النسائية لالجئات واألطفال � 
شـبكة منـع نشـوب الصراعـات وإعـادة البنـاء بعـد انتـهاء الصـــراع (٢٩ � 

منظمة تقوم بعمليات يف جمال منع نشوب الصراعات) 
برنامج املفوضية للتثقيف من أجل السالم �الربامج اخلاصة   

 �مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان 
تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية �الدور 

األبعاد املتصلة حبقوق اإلنسان ملبادرات صنع السالم وحفظ السالم �حمور التركيز 
وبناء السالم 

مساعدة األطراف الفاعلة من اتمـع املـدين يف الرصـد الفعـال والدعـوة �نوع النشاط 
النشطة بشأن قضايا حقوق اإلنسان 

تدريب املوظفني وتوعية اهليئات املكلفة بآليات حقوق اإلنسان � 
املشروع العاملي لتعزيز برامج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان � 
دعم رصد السجون ومراكز االحتجاز � 
تقدمي الدعم يف إنشاء جهاز قضائي مستقل ورصده � 
تقدمي الدعم يف تنفيذ القوانني املتعلقة باألراضي وتسوية املنازعات � 

املتصلة باملوارد الطبيعية 
امليزانية الربناجمية لألمم املتحدة: الربنامج العادي للتعاون التقين �مصدر متويل التعاون التقين 

وحساب التنمية 
التربعات املقدمة من احلكومات واملنظمات غـري احلكوميـة واملؤسسـات � 

واجلهات املاحنة اخلاصة األخرى 
صندوق التربعات للتعاون التقين يف جمال حقوق اإلنسان � 

منسقو األمم املتحدة املقيمون �الشبكة امليدانية 
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ممثلون إقليميون يف ستة بلدان � 
مكاتب للرصد يف ستة بلدان � 

إدارة عمليـات حفـظ السـالم وإدارة الشـؤون السياسـية ومكتـب األمـــم �الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها 
املتحدة خلدمات املشاريع وغريها من كيانات األمم املتحدة 

اللجنـة املعنيـة حبقـوق اإلنسـان؛ جلنـة احلقـــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة � 
والثقافية؛ جلنة القضاء على التميـيز العنصـري؛ وجلنـة مناهضـة التعذيـب؛ 

وجلنة حقوق الطفل 
شـبكة منـع نشـوب الصراعـات وإعـادة البنـاء بعـد انتـهاء الصـــراع (٢٩ � 

منظمة تقوم بعمليات يف جمال منع نشوب الصراعات) 
برنامج تعزيز حقـوق اإلنسـان املشـترك بـني الربنـامج اإلمنـائي ومفوضيـة �الربامج اخلاصة 

حقوق اإلنسان   
إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعـة لألمـم 

املتحدة 
شعبة النهوض باملرأة 

 

تعزيز دور املرأة يف بناء السالم �الدور 
بناء القدرات والشبكات للمرأة األفريقية يف جمال بناء السالم �حمور التركيز 

ممارسات بناء السالم، وتوفري التدريب لدعم مشاركة املرأة يف عمليات �نوع نشاط التعاون التقين 
السالم 

دعم بناء الشبكات للمجموعات النسائية العاملة يف جمال السالم � 
واملصاحلة 

تنظيم الناخبات من أجل االنتخابات � 
بناء القدرات يف جمال منع نشوب الصراعات ومعاجلتها � 
تنظيـم أنشـطة تثقيفيـة مـن أجـل السـالم وأنشـطة جمتمعيـة للمصاحلـــة   -

وإعادة بناء اتمع 
التثقيف وتنظيم حلقات عمل من أجـل تغيـري املواقـف بشـأن العنـف   -

ضد املرأة 
املصاحلة االجتماعية بعد انتهاء الصراع � 
إــاء التميــيز يف إصــالح اخلدمــات االجتماعيـــة مبـــا فيـــها التعليـــم   -

االبتدائي والرعاية الصحية األولية 
تغيـري القيـم مـن أجـل االعـتراف بالنسـاء بوصفـهن مـــوارد وقــدرات �  -

قيمة، ولكن دون اخلروج عن نطاق اهتمامان 
– حساب التنمية والباب ٢١ �مصدر متويل التعاون التقين  امليزانية الربناجمية لألمم املتحدة 

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  � 
أموال املاحنني االستئمانية � 
الصناديق االستئمانية � 
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يدعمها منسقو األمم املتحدة املقيمون واللجان اإلقليمية �الشبكة امليدانية 
برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وصنـدوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة �الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها 

واللجـــان اإلقليميـــة وإدارة عمليـــات حفـــظ الســـــالم وإدارة الشــــؤون 
السياسية وإدارة شؤون نزع السالح 

فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت املعنية باملرأة والسالم واألمن � 
اللجنة األفريقية للمرأة والسالم والتنمية � 
مؤسسة تضامن املرأة األفريقية � 
املركز األفريقي للمرأة � 
مركز تسوية املنازعات � 
شبكة السالم لنساء ر مانو �   

 إدارة عمليات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة 
بناء السالم بوصفه أحد عناصر حفظ السالم �الدور 

حتقيـق أقصـى تسـاوق للسياسـات بـني عمليـات حفـظ الســـالم والعمــل �حمور التركيز 
الـــذي تضطلـــع بـــه إدارة الشـــؤون السياســـية وغريهــــا مــــن اإلدارات 

والوكاالت والصناديق والربامج يف جمال بناء السالم 
إصالح قوات الشرطة املدنية وإعادة تأهيلها بالتدريب وبناء قدراا �نوع نشاط التعاون التقين 

مبا يف ذلك اعتماد وحدات الشرطة وفرادى الشرطيني   -
مع إقامة روابط أيضـا مـع اإلصالحيـات ومسـؤويل القـانون اجلنـائي   -

واجلهاز القضائي 
امليزانية العادية لألمم املتحدة �مصدر متويل التعاون التقين 

تربعات تكميلية من اجلهات املاحنة � 
منسقو األمم املتحدة املقيمون �الشبكة امليدانية 

٤ مكاتب لدعم بناء السالم (مجهورية أفريقيـا الوسـطى، طاجيكسـتان، � 
غينيا - بيساو، ليربيا) 

شـبكة منـع نشـوب الصراعـات وإعـادة البنـاء بعـد انتـهاء الصـــراع (٢٩ �الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها 
منظمة تقوم بعمليات يف جمال منع نشوب الصراعات)   

 إدارة الشؤون السياسية التابعة لألمم املتحدة 

ـــم املتحــدة لبنــاء الســالم بعــد انتــهاء�الدور  جهـة التنسـيق يف األم
الصراع 

اجلهة املنظمة الجتماعات اللجنة التنفيذية للسالم واألمن   -
منع نشوب الصراعات، صنع السالم، بناء السالم   -

ترسيخ األمن الداخلي واخلارجي �حمور التركيز 
تعزيز املؤسسات السياسية واحلكم اجليد � 
تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية وأنشطة التأهيل � 
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دعم احلوار الداخلي بشأن السياسة العامة واملصاحلة الوطنية � 
إبداء االلتزام وتقدمي الدعم والتوجيـه للفريـق القطـري لألمـم املتحـدة يف �نوع نشاط التعاون التقين 

وضع استراتيجية لبناء السالم تراعي خصوصيات البلد 
إسداء املشورة للحكومات بشأن تدابري منع نشوب الصراعات وحلها � 
إسداء املشورة للحكومات بشأن أنشطة بناء السالم بعد انتهاء الصراع � 

امليزانية العادية لألمم املتحدة �مصدر متويل التعاون التقين 
التربعات التكميلية املقدمة من اجلهات املاحنة � 

منسقو األمم املتحدة املقيمون �الشبكة امليدانية 
١٢ مكتبا ميدانيا � 
ـــــاء الســــالم (مجهوريــــة أفريقيــــا الوســــطى،   منـــها ٤ مكـــاتب لبن -

طاجيكستان، غينيا - بيساو، ليربيا) 
شـبكة منـع نشـوب الصراعـات وإعـادة البنـاء بعـد انتـهاء الصـــراع (٢٩ �الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها 

منظمة تقوم بعمليات يف جمال منع نشوب الصراعات) 
ـــة �  املنظمــات األعضــاء يف اللجــان التنفيذيــة األخــرى - اللجنــة التنفيذي

ـــة،  للشـؤون اإلنسـانية، اللجنـة التنفيذيـة للشـؤون االقتصاديـة واالجتماعي
جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية   

 جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا 
تعزيز التعاون االقتصادي بني الدول األعضاء �الدور 

قضايا موضع اهتمام بلدان متعددة أو ذات نطاق عابر للحدود �حمور التركيز 
األبعاد االقتصادية لألمن � 
تركيز جغرايف � 
البلدان غري الساحلية (بلدان آسيا الوسطى وأرمينيا)   -
البلـدان املتـأثرة بالصراعـات (بلـدان جنـوب شـرق أوروبـــا وجنــوب   -

القوقاز) 
بناء القدرات (التدريب، حلقات العمل، احللقات الدراسية) �نوع النشاط 

املساعدة يف وضع ج إحصائية ملؤشرات األمن البشري � 
امليزانية العادية لألمم املتحدة: الربنامج العادي للتعـاون التقـين وحسـاب �مصدر متويل التعاون التقين 

التنمية 
الصناديق االستئمانية احمللية و/أو العامة للجنة األمـم املتحـدة االقتصاديـة � 

ألوروبا 
موارد املنظمات املضيفة � 
آليات أخرى لتمويل املشاريع وللتمويل اخلاص � 

يدعمها منسقو األمم املتحدة املقيمون �الشبكة امليدانية 
منظمة األمن والتعاون يف أوروبا �الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها   
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أنشطة التعاون التقين املتصلة بعمليات السالم واملصاحلة 

 
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 

 • منع األزمات وحتقيق االنتعاش الدور 
 • معاجلة األبعاد اإلمنائية ملنع الصراعات وبناء السالم حمور التركيز 

 • سد الفجوة الفاصلة بني اإلغاثة والتنمية من خالل دعم آليات االنتعاش املبكر  
 • جغرافيا - البلدان ذات الدخل املنخفض، أقل البلدان منوا، أفريقيا  

 • منع األزمات وحتقيق االنتعاش نوع نشاط التعاون التقين 
 ! بعثـات التقييـم/وضـع االسـتراتيجيات املتعـــددة التخصصــات علــى املســتوى  

القطري 
 ! إدماج منع الصراعات يف صلب برامج األمم املتحدة  
 ! دعم إعادة توجيه الربامج القطرية  
 • االنتعاش  
 ! املساعدة يف وضع األطـر االسـتراتيجية وبرامـج االنتعـاش الـيت تربـط اإلغاثـة  

بالتنمية 
 ! املساعدة يف تعزيز القدرات الوطنية  
 • شبكة الربنامج اإلمنائي للمعارف املتعلقة مبنع األزمات واالنتعاش  

 • الصندوق االستئماين التخصصي ملنع األزمات وحتقيق االنتعاش مصدر متويل التعاون التقين 
 ! احلساب الفرعي - صندوق السلطة املؤقتة األفغانية  
 ! احلساب الفرعي - احلد من األسلحة الصغرية وتسريح املقاتلني  
 • الصناديق االستئمانية للماحنني  
 • امليزانية األساسية للربنامج اإلمنائي (ما يصل إىل ٥ يف املائة من املـوارد األساسـية  

ألنشطة منع األزمات واالنتعاش) 
 • مكاتب يف ١٣١ بلدا الشبكة امليدانية 

 • ٩ مرافق دون إقليمية للموارد  
ـــات (٢٩ منظمــة تنشــط يف الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها   • شـبكة منـع الصراعـات والتعمـري بعـد انتـهاء الصراع

عملياا من أجل منع نشوب الصراعات) 
 

منظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسيف) 
 • توفري الصحة والتعليم واملساواة واحلماية لكل طفل الدور 

 • محاية األطفال من العنف، واالستغالل، واالعتداءات، والتمييز حمور التركيز 
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 • أنشطة الدعوة واملساعدة يف أخذ محاية األطفال يف احلسبان متاما يف أنشطة صنـع نوع نشاط التعاون التقين 
السالم، وحفظ السالم، وبناء السالم 

 • تعزيـز اتفاقـات وقـف إطـالق النـار وممـرات السـالم للسـماح بتوصيـــل اخلدمــات  
األساسية لألطفال 

 • دعم استئناف اخلدمات االجتماعيـة األساسـية (مبـا فيـها املـدارس االبتدائيـة) بعـد  
انتهاء الصراع 

 • املوارد العادية والتكميلية لليونيسيف مصدر متويل التعاون التقين 
 • أكثر من ٢٠٠ مكتب ميداين الشبكة امليدانية 

 • ٨ مكاتب إقليمية  
 • املمثـل اخلـاص املعـين باألطفـال والصـراع املسـلح، إدارة عمليـات حفـظ الســالم، الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها 

إدارة الشؤون السياسية، منظمة الصحة العاملية وسائر مؤسسات األمم املتحدة 
ـــات (٢٩ منظمــة تنشــط يف    • شـبكة منـع الصراعـات والتعمـري بعـد انتـهاء الصراع

عملياا من أجل منع نشوب الصراعات) 
 

صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة 
 • إفراد دور حموري للمرأة يف بناء السالم الدور 

 • إفراد دور حموري للمنظورات النسائية واجلنسانية يف عمليات السالم حمور التركيز 
 • تشجيع العدالة اجلنسانية يف عمليات بناء السالم عقب انتهاء الصراعات  

 • الدعم التقين والتدريب، وخباصة يف متابعة قرار جملس األمن ١٣٢٥ نوع نشاط التعاون التقين 
 • إشراك املرأة يف حمادثات السالم والدعوة لتمثيلها يف مفاوضات السالم  
 • الدعــم املباشــر ملفاوضــات الســالم بشــأن األبعــاد اجلنســانية للصــراع ومســـائل  

التعمـري، مبـا يف ذلـك حقـوق األرض، وأصـول احلكـم، وإعـادة توطـــني الالجئــني 
وإعادة إدماجهم، والنظم القضائية واالنتخابية، والدستور، واإلصالح الزراعي 

 • عقـد مؤمتـرات وحلقـات دراسـية بشـــأن الســالم للمــرأة علــى املســتوى الوطــين  
وتقدمي الدعم لتلك املؤمترات واحللقات 

 • تيسري احلوار بني املناطق  
 • وضع إطار عمل جنساين للعمليات الدستورية والتشريعية واملتعلقة برتع السـالح  

والقضائية واالنتخابية واإلصالح يف اتمعـات اخلارجـة مـن الصـراع، والتدريـب 
على ذلك اإلطار 

 • تقدمي الدعم املباشـر للجماعـات النسـائية الـيت تنشـط جلعـل الدسـاتري اجلديـدة أو  
املنقحة أكثر مراعاة لألبعاد اجلنسانية 

 • تقـدمي املســـاعدة للبحــوث ذات القــاعدة اجلنســانية عــن القضايــا الرئيســية ذات  
األمهية احمللية 

 • املوارد األساسية والدعم املقدم يف شكل تقاسم التكاليف مع املاحنني الثنائيني مصدر متويل التعاون التقين 
 • الصنـدوق االسـتئماين إلـاء العنـف ضـد املـــرأة التــابع لصنــدوق األمــم املتحــدة  

اإلمنائي للمرأة 
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 • املؤسسات اخلاصة، ومن بينها مؤسسة األمم املتحدة  
 • وكاالت األمم املتحدة األخرى، واملؤسسات اخلاصة، واملنظمات غري احلكومية  

 • مديرو الربامج اإلقليمية يف ١٥ بلدا الشبكة امليدانية 
 • املستشارون اإلقليميون املتخصصون يف شـؤون السـالم واألمـن (٣ مستشـارون)  

وفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز (مستشار واحد) 
 • مستشار للشؤون اجلنسانية لنظام املنسق املقيم يف بلد واحد  

 • عالقـة عمـل وثيقـة مـع وكـاالت األمـم املتحـدة األخـــرى، ومــن بينــها الربنــامج الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها 
اإلمنائي، ومفوضية شؤون الالجئـني، وصنـدوق السـكان، وإدارة عمليـات حفـظ 

السالم 
 • أصدقاء القرار ١٣٢٥، والفريق العـامل التـابع للمنظمـات غـري احلكوميـة واملعـين  

باملرأة والصراع، والشبكة املشتركة بني الوكاالت املعنية باملرأة والسالم واألمن 
 • إقامة شراكات رئيسية مع الشـبكات النسـائية ومجاعـات الدعـوة اجلنسـانية علـى  

املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية يف كافة أحناء العامل 
 • احتاد شبكات السالم للمرأة األفريقية  
ـــات (٢٩ منظمــة تنشــط يف    • شـبكة منـع الصراعـات والتعمـري بعـد انتـهاء الصراع

عملياا من أجل منع نشوب الصراعات) 
 

متطوعو األمم املتحدة 
 • تعبئة املتطوعني املؤهلني وتشجيع روح العمل التطوعي الدور 

 • تقدمي املساعدة التطوعية يف بناء املناخ الالزم للسالم حمور التركيز 
 • تقــدمي املســاعدة التطوعيــة يف اإلدارة املدنيــة، والشــــؤون االنتخابيـــة، وحقـــوق نوع نشاط التعاون التقين 

اإلنسان 
 • تعبئة النساء كعناصر بالغة األمهية يف بناء السالم  

 • صندوق التربعات اخلاص ملتطوعي األمم املتحدة مصدر متويل التعاون التقين 
 • برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وسائر وكاالت األمم املتحدة  
 • املنح املقدمة من املاحنني الثنائيني وتربعات البلدان املضيفة  

 • العمل من خالل املكاتب امليدانية للربنامج اإلمنائي املوجودة يف ١٣١ بلدا الشبكة امليدانية 
 • برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وإدارة عمليات حفظ السالم الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها 

 
مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني 

 • محاية الالجئني الدور 
 • إشراك الالجئات يف عمليات السالم حمور التركيز 

 • متكـني الالجئـات والعـائدات مـن املشـاركة يف مبـادرات حـــل الصراعــات وبنــاء نوع نشاط التعاون التقين 
السالم 

 ! التدريب على مهارات التفاوض وحل الصراعات  
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 ! دعم مشاركة الالجئات يف وفود السالم واملؤمترات املتصلة بالسالم  
 • نشر املمارسات اجليدة  
ــة    • املسـاعدة يف وضـع برامـج التوعيـة بالسـالم لتطويـر املـهارات واالجتاهـات املواتي

ألشكال السلوك السلمي البناء 
 • مسامهات املوارد العادية والتكميلية املقدمة إىل املفوضية مصدر متويل التعاون التقين 

 • امليزانية العادة لألمم املتحدة  
 • جمموعـــة متنوعـــة مـــن املـــاحنني احلكوميـــني الدوليـــني، واملؤسســـات اخلاصــــة،  

واملنظمات غري احلكومية، واملاحنني اخلاصني اآلخرين 
 • مكتب أو أكثر يف ما يناهز ١٢٠ بلدا الشبكة امليدانية 

 • اليونيسـيف، وبرنـامج األغذيـة العـاملي، ومنظمـة الصحـة العامليـة، ومنظمـة العمــل الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها 
الدولية، والربنامج اإلمنائي، ومكتب تنسـيق الشـؤون اإلنسـانية، ومكتـب مفـوض 
األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان، وإدارة الشـؤون االقتصاديـة واالجتماعيـة، 

وإدارة عمليات حفظ السالم، والبنك الدويل 
 • حركة الصليب األمحر واهلالل األمحر  
 • املنظمة الدولية للهجرة وأكثر من ٥٠٠ من املنظمات غري احلكومية  
 • املعهد الدويل للقانون اإلنساين  
 • اللجنة النسائية املعنية بالالجئات واألطفال  
ـــات (٢٩ منظمــة تنشــط يف    • شـبكة منـع الصراعـات والتعمـري بعـد انتـهاء الصراع

عملياا من أجل منع نشوب الصراعات) 
 • برنامج التوعية بالسالم الذي تديره املفوضية الربامج اخلاصة 

 
مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان 

 • تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية الدور 
 • األبعـاد املتعلقـة حبقـوق اإلنسـان يف أنشـطة صنـع الســـالم وحفــظ الســالم وبنــاء حمور التركيز 

السالم 
 • مسـاعدة جـهات اتمـع املـدين يف رصـــد قضايــا حقــوق اإلنســان والدعــوة هلــا نوع نشاط التعاون التقين 

بصورة فعالة 
 • تدريب املوظفني وتوعية املكلفني بواليات بقضايا حقوق اإلنسان  
 • مشروع عاملي لتعزيز برامج التوعية حبقوق اإلنسان  

 • امليزانية العادية لألمم املتحدة مصدر متويل التعاون التقين 
 • التربعات املقدمة من احلكومات، واملنظمات غري احلكومية، واملؤسسات وغريهـا  

من املاحنني اخلاصني 
 • صندوق التربعات للتعاون التقين يف ميدان حقوق اإلنسان  

 • املنسقون املقيمون لألمم املتحدة الشبكة امليدانية 
 • ممثلون إقليميون يف ستة بلدان  
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 • مكاتب للرصد يف ستة بلدان  
 • إدارة عمليات حفظ السالم، وإدارة الشؤون السياسية، وصنــدوق األمـم املتحـدة الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها 

للمشاريع اإلنتاجية وسائر كيانات األمم املتحدة 
 • اللجنة املعنية حبقـوق اإلنسـان، واللجنـة املعنيـة بـاحلقوق االقتصاديـة واالجتماعيـة  

والثقافية، وجلنة القضاء علــى التميـيز العنصـري، وجلنـة مكافحـة التعذيـب، وجلنـة 
حقوق الطفل 

ـــات (٢٩ منظمــة تنشــط يف    • شـبكة منـع الصراعـات والتعمـري بعـد انتـهاء الصراع
عملياا من أجل منع نشوب الصراعات) 

 • الربنامج املشترك بـني الربنـامج اإلمنـائي ومكتـب مفـوض حقـوق اإلنسـان لتعزيـز الربامج اخلاصة 
حقوق اإلنسان 

 
إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم املتحدة 

شعبة النهوض باملرأة 
 • تعزيز دور املرأة يف بناء السالم الدور 

 • بناء القدرات وإقامة الشبكات للمرأة األفريقية يف ميدان بناء السالم حمور التركيز 
 • أنشطة بناء القدرات، والتدريب من أجل مشاركة املرأة يف عمليات السالم نوع نشاط التعاون التقين 

 • دعم إقامة الشبكات للجماعات النسائية العاملة يف ميدان السالم واملصاحلة  
 • املساعدة يف تنظيم أنشطة التوعية بالسالم  
 • بناء القدرات من أجل منع الصراعات وإدارة الصراعات  
 • املصاحلة االجتماعية بعد انتهاء الصراعات  
 ! تنظيم أنشطة التوعية بالسالم واملصاحلة علـى املسـتوى احمللـي وإعـادة البنـاء  

االجتماعي 
 ! تنظيم أمور الناخبات للمشاركة يف االنتخابات  
 ! التغلب على التمييز يف إصـالح اخلدمـات االجتماعيـة، مبـا يف ذلـك التعليـم  

االبتدائي والرعاية الصحية األولية 
 ! التوعيـة وتنظيـم حلقـات العمـل لتغيـري االجتاهـات فيمـا يتعلـق بـالعنف ضـد  

املرأة 
ـــدرات ذات قيمــة كبــرية، وإن    ! تغيـري القيـم لالعـتراف بالنسـاء كمـوارد وق

كانت هلن مصاحلهن املتميزة 
 • امليزانيـة الربناجميـة لألمـم املتحـدة - حسـاب الدعـم والبـــاب ٢١، برنــامج األمــم مصدر متويل التعاون التقين 

املتحدة اإلمنائي 
 • األموال املقدمة من املاحنني  
 • الصناديق االستئمانية  

 • تلقي الدعم من املنسقني املقيمني لألمم املتحدة ومن اللجان اإلقليمية الشبكة امليدانية 
 • الربنـامج اإلمنـائي، وصنـدوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة، واللجـان اإلقليميـــة، الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها 

وإدارة عمليات حفظ السالم، وإدارة الشؤون السياسية، وإدارة نزع السالح 
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 • فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت واملعنية باملرأة والسالم واألمن  
 • اللجنة األفريقية املعنية باملرأة والسالم والتنمية  
 • حركة تضامن املرأة األفريقية  
 • مركز حل الصراعات  
 • شبكة السالم النسائية يف حوض ر مانو  
 

إدارة الشؤون السياسية التابعة لألمم املتحدة 
 • مركز التنسيق يف األمم املتحدة لبناء السالم بعد انتهاء الصراعات الدور 

 ! االضطالع مبسؤولية عقد اللجنة التنفيذية املعنية بالسالم واألمن  
 ! منع الصراعات، وصنع السالم، وبناء السالم  

 • توطيد أركان األمن الداخلي واخلارجي حمور التركيز 
 • تعزيز املؤسسات السياسية وأصول احلكم  
 • تعزيز أنشطة التنمية االقتصادية واالجتماعية وأنشطة اإلصالح  
 • دعم عمليات احلوار الداخلي بشأن السياسات العامة واملصاحلة الوطنية  

 • االلـتزام وتقـدمي الدعـم والتوجيـه لألفرقـة القطريـة التابعـــة لألمــم املتحــدة لوضــع نوع نشاط التعاون التقين 
استراتيجيات لبناء السالم لكل بلد بوجه خاص 

 • امليزانية العادية لألمم املتحدة مصدر متويل التعاون التقين 
 • التمويل التكميلي من تربعات املاحنني  

 • املنسقون املقيمون التابعون لألمم املتحدة الشبكة امليدانية 
 • ١٢ مكتبا ميدانيا  
 ! منـها ٤ مكـاتب لدعـم بنـاء السـالم (يف ليربيـا، وغينيـا - بيســـاو، ومجهوريــة  

أفريقيا الوسطى، وطاجيكستان) 
ـــات (٢٩ منظمــة تنشــط يف الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها   • شـبكة منـع الصراعـات والتعمـري بعـد انتـهاء الصراع

عملياا من أجل منع نشوب الصراعات) 
 • املنظمـات األعضـاء يف اللجـــان التنفيذيــة األخــرى - اللجنــة التنفيذيــة للشــؤون  

اإلنسـانية، واللجنـة التنفيذيـة للشـؤون االقتصاديـة واالجتماعيـة، وجمموعـــة األمــم 
املتحدة اإلمنائية 

 
أنشطة التعاون التقين املتصلة برتع السالح 

 
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 

 • منع نشوب األزمات وحتقيق االنتعاش الدور 
 • توفـري اسـتجابات مرنـة تراعـي خصوصيـة كـل حالـة مـن حـاالت مـا بعـد انتـــهاء حمور التركيز 

الصراع 
ــــاطق املعرضـــة    • وضــع برامــج وقائيــة للحــد مــن مســتوى العنــف املســلح يف املن

للصراعات 



8203-52983

A/58/382

 • معاجلة األبعاد اإلمنائية ملنع الصراعات وبناء السالم  
 • سد الفجوة بني اإلغاثة والتنمية من خالل دعم آليات االنتعاش املبكر  
 • جغرافيا - البلدان ذات الدخل املنخفض، أقل البلدان منوا، أفريقيا  

 • مساعدة إدارة عمليات حفظ السالم يف اإلعداد لرتع السالح والتخطيط له نوع نشاط التعاون التقين 
 • احلد من األسلحة الصغرية، ونزع السالح، وتسريح املقاتلني السابقني  
 ! توفري التمويل األويل واملساعدة لألنشطة التحضريية وبدء املشاريع  
 ! إجراء التقييمات التقنية كشرط الزم لوضع االستراتيجيات الوطنية  
 ! املساعدة يف وضع وتنفيذ أطر العمل اإلقليمية إلدارة األسلحة الصغرية  
 ! برامج للحد من الطلب على األسلحة واحلد من ريبها  
 ! املساعدة يف مجع األسلحة وإدارا وتدمريها  
 • يف احلاالت اليت ال توجد ا عمليات سالم رمسية  
ـــات املتفرقــة (وإن مل يتــم تســرحيها أو    ! برامـج للمسـاعدة يف تفكيـك اجلماع

نزع سالحها) 
 ! ربـط جمموعـات الدعـم املتكاملـة (التدريـب والتنســـيب يف الوظــائف واملنــح  

الصغرية جدا) بعمليات تسليم األسلحة طواعية 
 • شبكة الربنامج اإلمنائي للمعارف املتعلقة مبنع األزمات واالنتعاش  
 • مركز موارد نزع سالح املقاتلني السابقني وتسرحيهم وإعادة إدماجهم  

 • الصندوق االستئماين التخصصي ملنع األزمات واالنتعاش مصدر متويل التعاون التقين 
 ! احلساب الفرعي - صندوق السلطة املؤقتة األفغانية  
 ! احلساب الفرعي - احلد من األسلحة الصغرية وتسريح املقاتلني  
 • الصناديق االستئمانية للماحنني  
 • امليزانية األساسية للربنامج اإلمنائي (ما يصل إىل ٥ يف املائة من املـوارد األساسـية  

ألنشطة منع األزمات واالنتعاش) 
 • مكاتب يف ١٣١ بلدا الشبكة امليدانية 

 • ٩ مرافق دون إقليمية للموارد  
ـــات (٢٩ منظمــة تنشــط يف الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها   • شـبكة منـع الصراعـات والتعمـري بعـد انتـهاء الصراع

عملياا من أجل منع نشوب الصراعات) 
 • مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، واليونيسيف، ومتطوعي األمم املتحـدة،  

وبرنـامج األغذيـة العـاملي، واملنظمـــة الدوليــة للــهجرة، ومنظمــة العمــل الدوليــة، 
ومكتـب تنسـيق الشـؤون اإلنســانية، وصنــدوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة، 
ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة (الفاو)، ومفوضية األمم املتحـدة حلقـوق 
اإلنسان، وإدارة عمليات حفـظ السـالم، وإدارة نـزع السـالح، واملنظمـة الدوليـة 

للشرطة اجلنائية (االنتربول) 
 • معهد املراقبة الدميقراطية للقوات املسلحة   



03-5298383

A/58/382

صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة 
 • إفراد دور حموري للمرأة يف بناء السالم الدور 

 • فهم أثر الصراعات املسلحة على املرأة حمور التركيز 
 • حتسني محاية النساء ومساعدن  
 • إفراد دور حموري للمنظورات النسائية واجلنسانية يف عمليات السالم  
 • تشجيع العدالة اجلنسانية يف عمليات بناء السالم عقب انتهاء الصراعات  

 • وضع إطار عمل جنساين للعمليات الدستورية والتشريعية واملتعلقة برتع السـالح نوع نشاط التعاون التقين 
والقضائية واالنتخابية واإلصالح يف اتمعـات اخلارجـة مـن الصـراع، والتدريـب 

على ذلك اإلطار 
 ! تشجيع النساء على القيام بدور نشط يف عملية نزع سالح السكان  
 ! دعم مشاركة النساء يف برامج مجع األسلحة وتدمريها بصورة طوعية  

 • املوارد األساسية والدعم املقدم يف شكل تقاسم التكاليف مع املاحنني الثنائيني مصدر متويل التعاون التقين 
 • الصنـدوق االسـتئماين إلـاء العنـف ضـد املـــرأة التــابع لصنــدوق األمــم املتحــدة  

اإلمنائي للمرأة 
 • املؤسسات اخلاصة، ومن بينها مؤسسة األمم املتحدة  
 • وكاالت األمم املتحدة األخرى، واملؤسسات اخلاصة، واملنظمات غري احلكومية  

 • مديرو الربامج اإلقليمية يف ١٥ بلدا الشبكة امليدانية 
 • املستشارون اإلقليميون املتخصصون يف شـؤون السـالم واألمـن (٣ مستشـارون)  

وفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز (مستشار واحد) 
 • مستشار للشؤون اجلنسانية لنظام املنسق املقيم يف بلد واحد  

 • عالقـة عمـل وثيقـة مـع وكـاالت األمـم املتحـدة األخـــرى، ومــن بينــها الربنــامج الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها 
اإلمنائي، ومفوضية شؤون الالجئـني، وصنـدوق السـكان، وإدارة عمليـات حفـظ 

السالم 
 • أصدقاء القرار ١٣٢٥، والفريق العـامل التـابع للمنظمـات غـري احلكوميـة واملعـين  

باملرأة والصراع، والشبكة املشتركة بني الوكاالت املعنية باملرأة والسالم واألمن 
 • إقامة شراكات رئيسية مع الشـبكات النسـائية ومجاعـات الدعـوة اجلنسـانية علـى  

املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية يف كافة أحناء العامل 
 • احتاد شبكات السالم للمرأة األفريقية  
ـــات (٢٩ منظمــة تنشــط يف    • شـبكة منـع الصراعـات والتعمـري بعـد انتـهاء الصراع

عملياا من أجل منع نشوب الصراعات) 
 

إدارة شؤون نزع السالح التابعة لألمم املتحدة 
�الترويج للقواعد العاملية لرتع السالح الدور 

 • نزع السالح حمور التركيز 
 • منع انتشار األسلحة التقليدية  



8403-52983

A/58/382

 • زماالت يف شؤون نزع السالح للدبلوماسيني الشبان نوع نشاط التعاون التقين 
 • التدريب يف جمال الصكوك القانونية لرتع السالح  
 • أنشطة الدعوة والـترويج املتصلـة مبسـائل األسـلحة الصغـرية، مبـا يف ذلـك االجتـار  

غري املشروع باألسلحة الصغرية 
 • إسداء املشورة بشأن تصميم برامج مجع األسلحة  

 • امليزانية العادية لألمم املتحدة مصدر متويل التعاون التقين 
 • التمويل التكميلي من تربعات املاحنني  

 • املنسقون املقيمون التابعون لألمم املتحدة الشبكة امليدانية 
ـــــالم، وإدارة الشــــؤون الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها   • إدارة الشـــؤون السياســـية، وإدارة عمليـــات حفـــظ الس

ـــة، وبرنــامج األمــم املتحــدة  االقتصاديـة واالجتماعيـة، ومكتـب الشـؤون القانوني
اإلمنائي 

 • تنسيق اإلجراءات املتعلقة باألسلحة الصغرية الربامج اخلاصة 
 

  
أنشطة التعاون التقين املتصلة بالتسريح   

 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
منع األزمات وحتقيق االنتعاش الدور  �

االستجابات املرنة واحملددة حلاالت معينة يف حاالت ما بعد الصراعات حمور التركيز  �
الربامج الوقائية للتقليل من مستوى العنف املسلح يف املناطق املعرضة للصراعات   �
تناول األبعاد اإلمنائية ملنع الصراعات وبناء السالم   �
تقليل الفروق بني اإلغاثة والتنمية عن طريق تقدمي الدعم آلليات اإلنعاش املبكر   �
من الناحية اجلغرافية - بلدان الدخل املنخفض، البلدان األقل منوا، أفريقيا   �

املساعدة يف اإلعداد والتخطيط لتسريح اجلنود املقدمة إىل إدارة عمليات حفظ السالم نوع نشاط التعاون التقين  �
أثناء مرحلة اإلقامة:   �
املساعدة يف التسجيل   -

 
الدراســات االســتقصائية االجتماعيــة واالقتصاديــة لتحديــد احتياجــــات التدريـــب  -

والعمالة 
الصحة والكشف عن فريوس نقص املناعة البشرية   -
تعليم التربية الوطنية وحقوق اإلنسان   -
التخطيط لعودة املقاتلني وأسرهم إىل مواطنهم   -
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محاية وإعادة تأهيل النسـاء والذكـور والقصـر الذيـن يقدمـون الدعـم بصـورة طوعيـة أو  �
غـري طوعيـة إىل اجلماعـات املسـلحة املعرفـة علـى أـا مـــن املقــاتلني يف معظــم اتفاقــات 

السالم 

 
شبكة للمعارف يف جمال اتقاء األزمـات وحتقيـق اإلنعـاش التابعـة لربنـامج األمـم املتحـدة  �

اإلمنائي 
مركز موارد نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج   �

الصندوق االستئماين املواضيعي ملنع األزمات وحتقيق االنتعاش مصدر متويل التعاون التقين  �
صندوق السلطة املؤقتة يف أفغانستان   -
حساب مؤقت - ختفيض األسلحة الصغرية والتسريح   -
األموال االستئمانية اليت قدمتها اجلهات املاحنة   �

 
امليزانيـة الرئيسـية لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي (حـىت ٥ يف املائـة مـن املـوارد الرئيســية  �

جلميع أنشطة منع األزمات وحتقيق االنتعاش) 
مكاتب يف ١٣١ بلدا الشبكة امليدانية  �

٩ مرافق موارد دون إقليمية   �
شبكة منع اإلعمار بعد الصراعات (٢٩ منظمة عاملة يف جمال منع الصراعات) الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها  �

مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني واليونيسـيف ومتطوعـو األمـم املتحـدة وبرنـامج   �
األغذية العاملي واملنظمة الدولية للهجرة ومنظمة العمــل الدوليـة ومنظمـة الصحـة العامليـة 
ومكتـب تنسـيق الشـؤون اإلنسـانية وصنـدوق األمـــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة ومنظمــة 
األغذية والزراعة ومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان وإدارة عمليات حفـظ السـالم 

وإدارة شؤون نزع السالح واملنظمة الدولية للشرطة اجلنائية 
معهد املراقبة الدميقراطية للقوات املسلحة   �
منظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسيف)   �

لكل طفل - الصحة والتعليم واملساواة واحلماية الدور  �
محاية األطفال من العنف واالستغالل واألذى والتمييز حمور التركيز  �
الدعوة واملساعدة يف مراعاة محاية األطفال يف أنشطة صنع السالم وحفظه وبنائه نوع النشاط  �

دعم الرعاية املؤقتة وإسداء املشورة والتدريب املهين وإعادة اإلدمـاج للمقـاتلني األطفـال   �
السابقني 

تشجيع التسريح الفوري لألطفال اجلنود   -
تصميـم وتنفيـذ برامـج إعـادة اإلدمــاج املخصصــة لألطفــال الذيــن تركــوا القــوات   -

املسلحة 
مجع مشل األسر   -
منع جتنيد األطفال اجلنود   -

موارد عادية وتكميلية لليونيسيف مصدر متويل التعاون التقين  �
٢٠٠ مكتب ميداين وأكثر الشبكة امليدانية  �

٨ مكاتب إقليمية   �
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ــــزاعات املســلحة، وإدارة عمليــات حفــظ الســالم،   املمثـل اخلـاص املعـين باألطفـال والن �
وإدارة الشؤون السياسية، ومنظمة الصحة العاملية وغريها من منظمات األمم املتحدة 

اللجنة الوطنية لليونيسيف يف ٣٧ بلدا   �
شبكة منع الصراعات واإلعمار بعد انتهاء الصراعــات (٢٩ منظمـة عاملـة يف جمـال منـع   �

الصراعات) 
 البنك الدويل 

منع الصراعات واإلعمار أمر هام بالنسبة لتخفيف حدة الفقر الدور  �
تسريح املقاتلني وإعادة إدماجهم   �

املساعدة الفنية للربامج احلكومية املتعلقة بنـزع السالح والتسـريح وإعـادة اإلدمـاج، مـع حمور التركيز  �
التركيز على مراحل التسريح وإعادة اإلدماج 

دعـم التعـاون التقـين كغـرض وحيـد أو كـامن يف عمليـــات املنــح واإلقــراض املخصصــة نوع النشاط  �
للمشاريع والربامج املتعددة األغراض 

التدريب   �
مواقع اإلنترنت اخلاصة باملعلومات وأفضل املمارسات والدراسات اإلفرادية   �
استراتيجيات الدعم االنتقايل   �

صناديق اإلقراض واملنح التابعة للبنك الدويل مصدر متويل التعاون التقين  �
األموال االستئمانية املقدمة من اجلهات املاحنة   �
صندوق مرحلة ما بعد الصراع (منح)   �
مكاتب يف أكثر من ١٠٠ بلد عضو   �

روابط مكثفة مع كيانات منظومة األمم املتحدة واملصارف اإلقليميـة واللجـان اإلقليميـة الشبكة امليدانية  �
وغريهــا مــن اهليئــات اإلقليميــة واحلكومــات واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة األخــــرى 

واملنظمات غري احلكومية 
ــع   شـبكة منـع الصراعـات واإلعمـار بعـد انتـهاء الصـراع (٢٩ منظمـة عاملـة يف جمـال من �

الصراعات) 
برنـامج متعـدد األقطـار للتسـريح وإعـادة اإلدمـاج ملنطقـة البحـريات الكـربى (مـع األمــم الربامج اخلاصة  �

املتحدة واجلهات املاحنة والبلدان املعنية وغريها من أصحاب املصلحة) 
وحدة التدريب: التحول من احلرب إىل السالم (معهد البنك الدويل واألعمال الدولية)   �
ــع   شـبكة منـع الصراعـات واإلعمـار بعـد انتـهاء الصـراع (٢٩ منظمـة عاملـة يف جمـال من �

الصراعات)    
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التعاون التقين املتصل بإعادة إدماج املقاتلني السابقني 

 
 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 

منع األزمات وحتقيق االنتعاش الدور  �
االستجابات املرنة املخصصة حلاالت حمددة يف حاالت ما بعد انتهاء الصراع حمور التركيز  �

برامج الوقاية للتقليل من مستوى العنف املسلح يف املناطق املعرضة للصراعات   �
تناول األبعاد اإلمنائية ملنع الصراع وبناء السالم   �
تقليل الفروق بني اإلغاثة والتنمية عن طريق دعم آليات اإلنعاش املبكر   �
من الناحية اجلغرافية - بلدان الدخل املنخفض، البلدان األقل منوا، أفريقيا   �

املسـاعدة املقدمـة إىل إدارة عمليـات حفـظ السـالم إلعـداد وختطيـط مرحلـة إعــادة نوع نشاط التعاون التقين  �
اإلدماج لعملية نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج 

مبـا يف ذلـك فوائـد إعـادة اإلدمـاج كـالدعم النقـدي واملـادي (النقـــل والبــذور   -
واألدوات واحلصص الغذائية واملالبس املدنية) 

ـــــط لربامـــــــج إعـــادة اإلدمـــاج متوســـطة األجـــل   مبــا فــــــي ذلــك التخطيـــــ -
(٣ سنوات يف مناطق العودة) 

ميكن أن تشمل برامج إعادة اإلدماج ما يلي:   �
الدعم الزراعي   -
العمالة يف مشاريع األعمال العامة   -
برامج القروض الصغرية   -
املنح الصغرية لألعمال التجارية األسرية   -
تدريب املهارات وتطويرها   -
مراكز تطوير األعمال التجارية   -
حتسني التعليم النظامي   -
خدمات املعلومات واإلحالة   -
شبكة للمعارف يف جمـال اتقـاء الصراعـات وحتقيـق اإلنعـاش التابعـة لربنـامج األمـم   �

املتحدة اإلمنائي 
مركز موارد نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج   �

الصندوق االسئتماين املواضيعي ملنع األزمات واإلنعاش مصدر تمويل التعاون التقني  �
حساب فرعي - صندوق السلطة املؤقتة يف أفغانستان   �
حساب فرعي – خفض األسلحة الصغرية والتسريح   �
األموال االستئمانية املقدمة من اجلهات املاحنة   �
امليزانيـة الرئيسـية لربنـــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي (حــىت ٥ يف املائــة مــن املــوارد   �

الرئيسية جلميع أنشطة منع األزمات واإلنعاش) 
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مكاتب يف ١٣١ بلدا الشبكة الميدانية  �
٩ مرافق موارد دون إقليمية   �

شبكة منع الصراعـات واإلعمـار بعـد انتـهاء الصـراع (٢٩ منظمـة عاملـة يف جمـال الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها  �
منع الصراعات 

مفوضيـة األمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـني واليونيســيف ومتطوعــو األمــم املتحــدة   �
وبرنامج األغذية العاملي واملنظمة الدولية للهجرة ومنظمـة العمـل الدوليـة ومكتـب 
تنسيق الشؤون اإلنسانية وصندوق األمم املتحدة اإلمنـائي للمـرأة ومنظمـة األغذيـة 
والزراعة ومفوضية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان وإدارة عمليـات حفـظ السـالم 

وإدارة شؤون نزع السالح واملنظمة الدولية للشرطة اجلنائية 
معهد املراقبة الدميقراطية للقوات املسلحة   �

منظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسيف) اليونيسيف  �
لكل طفل – الصحة والتعليم واملساواة واحلماية الدور  �

محاية األطفال من العنف واالستغالل واألذى والتمييز محور الترآيز  �
ـــع الســالم وحفظــه نوع النشاط  الدعـوة واملسـاعدة يف مراعـاة محايـة األطفـال أثنـاء أنشـطة صن �

وبنائه 
دعم استئناف اخلدمـات االجتماعيـة األساسـية يف مرحلـة مـا بعـد الصـراع (مبـا يف   �

ذلك املدارس االبتدائية) 
دعـم العنايـة املرحليـة واملشـورة والتدريـب املـهين وإعـادة إدمـاج املقـاتلني األطفــال   �

السابقني 
املوارد العادية والتكميلية لليونيسيف مصدر تمويل التعاون التقني  �

أكثر من ٢٠٠ مكتب ميداين الشبكة الميدانية  �
٨ مكاتب إقليمية   �

ـــــم المتحــــدة  االتصـــاالت داخـــل األم
وخارجها 

املمثـل اخلـاص املعـين باألطفـال والرتاعـات املسـلحة. إدارة عمليـات حفـظ الســالم  �
ـــة وغريهــا مــن منظمــات األمــم  وإدارة الشـؤون السياسـية ومنظمـة الصحـة العاملي

املتحدة 
اللجان الوطنية التابعة لليونيسيف يف ٣٧ بلدا   �
شبكة منع الصراعـات واإلعمـار بعـد انتـهاء الصـراع (٢٩ منظمـة عاملـة يف جمـال   �

منع الصراعات) 
 

البنك الدولي 
 

منع الصراعات واإلعمار كأمر أساسي لتخفيف حدة الفقر الدور  �
تسريح املقاتلني وإعادة إدماجهم محور الترآيز  �

دعم التعاون الفين كغرض وحيـد أو كـامن يف املنـح والقـروض املقدمـة للمشـاريع نوع نشاط التعاون التقني  �
والربامج املتعددة األغراض 

التدريب   �
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مواقع االنترنت املعنية باملعلومات وأفضل املمارسات والدراسات اإلفرادية   �
استراتيجيات الدعم االنتقايل   �

أموال القروض واملنح التابعة للبنك الدويل مصدر تمويل التعاون التقني  �
األموال االستئمانية املقدمة من اجلهات املاحنة   �
صندوق مرحلة ما بعد الصراع (املنح)   �

مكاتب يف أكثر من ١٠٠ بلد الشبكة الميدانية  �
روابـط مكثفـة مـع كيانـات منظومـة األمـم املتحـدة واملصـارف اإلقليميـة واللجـــان االتصاالت داخل األمم املتحدة وخارجها  �

اإلقليمية وغريها مــن اهليئـات اإلقليميـة واحلكومـات واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة 
األخرى واملنظمات غري احلكومية 

شبكة منع الصراعـات واإلعمـار بعـد انتـهاء الصـراع (٢٩ منظمـة عاملـة يف جمـال   �
منع الصراعات) 

الربنامج املتعدد األقطـار للتسـريح وإعـادة اإلدمـاج ملنطقـة البحـريات الكـربى (مـع البرامج الخاصة  �
األمم املتحدة واجلهات املاحنة والبلدان املعنية وغريها من أصحاب املصلحة) 

وحـدة تدريـب: التحـول مـن احلـرب إىل السـالم (معـهد البنـك الـدويل واألعمـــال   �
الدولية) 

شبكة منع الصراعـات واإلعمـار بعـد انتـهاء الصـراع (٢٩ منظمـة عاملـة يف جمـال   �
الصراعات)   

إدارة الشـؤون االقتصاديـة واالجتماعيــة 
التابعة لألمم املتحدة 

شعبة النهوض باملرأة 

 

تعزيز دور املرأة يف بناء السالم الدور  �
بناء القدرات والشبكات من أجل املرأة يف أفريقيا بشأن بناء السالم محور الترآيز  �

أعمال بناء القدرات، والتدريب من أجل: نوع نشاط التعاون التقني  �
ــل   مراعـاة، يف أنشـطة مـا بعـد انتـهاء الصـراع، االحتياجـات اخلاصـة للمـرأة مث -

األطفـال واألمـراض املنقولـة عـن طريـق االتصـال اجلنسـي مبـا يف ذلـك فــريوس 
ـــة اكتســاب املــهارات الالزمــة لكســب  نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز وصعوب

الرزق 
اإلقرار باحتياجات املرأة كمقاتلـة سـابقة أو كطـرف يف اخلـربات املختلفـة مبـا   -

يف ذلك كعامالت دعم طوعية أو غري طوعية للمقاتلني 
ضمان استفادة النساء املتأثرات من املزايا املصممة من أجل احتياجان   -
تقييم االحتياجات املناسبة من الناحية الثقافية إلعادة التأهيل النفسي   -
منع وقوع انتهاكات حقوق اإلنسان والتحقيق فيها.   -
دعم بناء الشبكات لتوفري الدعـم للنسـاء ومتكينـهن مـن القيـام بـدور هـام يف إطـار   �

أسرهن كعوامل استقرار يف حاالت الصراع وما بعد الصراع: 
معاجلة مسألة حيازة األراضي وغريها مـن املشـكالت املتصلـة بكسـب العيـش   -

من الزراعة 
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تـأمني رأس املـال والتدريـــب للتجــارة اهلامشــية واملشــاريع التجاريــة الصغــرية   -
احلجم 

تقـدمي املسـاعدة مـن أجـل إمكانيـة التمتـع بـــالعمل املنظــم عــن طريــق التعليــم   -
والتغلب على التمييز 

املصاحلة االجتماعية بعد انتهاء الصراع:   �
تنظيـم تعليـم السـالم واملصاحلـة اسـتنادا إىل اتمعـات احملليـة وأنشـطة اإلعمــار   -

االجتماعي 
تنظيم تصويت املرأة يف االنتخابات   -
ـــيز يف إصــالح اخلدمــات االجتماعيــة مبــا يف ذلــك التعليــم   التغلـب علـى التمي -

االبتدائي ومراكز الرعاية الصحية األولية 
التعليـم وحلقـات العمـــل الراميــة إىل تغيــري املواقــف الســلوكية بشــأن العنــف   -

املوجه ضد املرأة 
تغيري القيم لالعتراف بالنساء كمصادر وقدرات هلـا قيمتـها ولكـن هلـن برامـج   -

عملهن اخلاصة 
– حساب التنمية والباب ٢١ مصدر تمويل التعاون التقني  امليزانية الربناجمية لألمم املتحدة  �  
 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 

األموال االستئمانية املقدمة من اجلهات املاحنة   �
الصناديق االستئمانية   �

يدعمها املنسقون املقيمون التابعون لألمم املتحدة واللجان اإلقليمية الشبكة الميدانية  �
برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي، وصنـدوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة واللجـان االتصاالت داخل األمم املتحدة وخارجها  �

ــية  اإلقليميـة وإدارة عمليـات حفـظ السـالم بـاألمم املتحـدة وإدارة الشـؤون السياس
وإدارة شؤون نزع السالح 

قوة العمل املشتركة بني الوكاالت، املعنية باملرأة والسالم واألمن   �
اللجنة األفريقية املعنية باملرأة والسالم والتنمية   �
تضامن املرأة األفريقية   �
املركز األفريقي للمرأة   �
مركز حل الصراعات   �
شبكة ر مانو للمرأة والسالم   �
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أنشطة التعاون التقين املتصلة بدور اجلنسني يف بناء السالم   

 صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة 

إعطاء املرأة مركزا حموريا يف بناء السالم الدور  �
فهم أثر الصراع املسلح على املرأة حمور التركيز  �

حتسني احلماية واملساعدات املقدمة للمرأة   �
إعطاء منظوري املرأة واملسائل اجلنسانية مركزا حموريا يف عمليات السالم   �
تعزيـز العدالة بني اجلنسني يف بناء السالم بعد انتهاء الصراع   �

تقدمي الدعم التقين والتدريب، ال سيما يف متابعة قرار جملس األمن ١٣٢٥  نوع النشاط  �
إشراك املرأة يف مفاوضات السالم والدعوة لتمثيلها يف مفاوضات السالم   �
تيسري احلوار يف مجيع املناطق    �
توفـري التطويـر والتدريـب يف اإلطـار اجلنسـاين يف العمليـات الدســـتورية والتشــريعية   �

واملتعلقـة بـرتع السـالح والقضائيـــة واالنتخابيــة، والقيــام بــاإلصالح يف اتمعــات 
اخلارجة من الصراع 

الدعم األساسي املقدم من اجلهات املاحنة الثنائية وتقاسم التكاليف فيما بينها مصدر متويل التعاون التقين  �
الصندوق االستئماين للقضاء على العنف ضد املـرأة التـابع لصنـدوق األمـم املتحـدة   �

اإلمنائي للمرأة 
املؤسسات اخلاصة، مبا فيها مؤسسة األمم املتحدة    �
وكاالت األمم املتحدة األخرى، املؤسسات اخلاصة، واملنظمات غري احلكومية   �

مديرو الربامج اإلقليمية يف ١٥ بلدا الشبكة امليدانية  �
ـــون بالســالم واألمــن (٣) وفــريوس نقــص   مستشـارون مواضيعيـون إقليميـون معني �

املناعة البشرية (اإليدز) (١) 
مستشار جنساين يف بلد واحد لشبكة املنسقني املقيمني   �

عالقات عمل وثيقة مع وكاالت األمم املتحدة األخرى مبا يف ذلـك برنـامج األمـم الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها  �
املتحدة اإلمنائي ومفوضية األمم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان وصنـدوق األمـم املتحـدة 

للسكان وإدارة عمليات نزع السالح  
أصدقــاء الــــ ١٣٢٥، والفريــق العــامل للمنظمــات غــري احلكوميــة املعــــين بـــاملرأة   �

والصراع، والشبكة املشتركة بني الوكاالت املعنية باملرأة والسالم واألمن 
ـــى الصعــد   شـراكات أساسـية مـع الشـبكات النسـائية ودعـاة يف اـال اجلنسـاين عل �

الوطنية واإلقليمية والدولية يف مجيع أحناء العامل 
احتاد الشبكات النسائية األفريقية من أجل السالم   �
شـبكة منـع نشـوب الصراعـات واإلعمـار يف فـترات مـا بعـد الصـراع (٢٩ منظمــة   �

تعمل بنشاط يف منع نشوب الصراعات) 
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 متطوعو األمم املتحدة 
تعبئة متطوعني مؤهلني وتشجيع التطوع  الدور  �

تقدمي املساعدة التطوعية يف بناء مناخ موات للسالم حمور التركيز  �
تقدمي املساعدة التطوعية يف اإلدارة املدنية والشؤون االنتخابية وحقوق اإلنسان نوع النشاط  �

تعبئة املرأة بوصفها عامال حامسا يف بناء السالم   �
صندوق التربعات اخلاص التابع جلامعة األمم املتحدة  مصدر متويل التعاون التقين  �

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ووكاالت أخرى تابعة لألمم املتحدة   �
املنح املقدمة من اجلهات املاحنة الثنائية ومسامهات البلدان املضيفة   �

تعمـل مـن خـالل املكـاتب امليدانيـة لربنـامج األمـــم املتحــدة اإلمنــائي، املوجــودة يف الشبكة امليدانية   �
١٣١ بلدا  

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وإدارة عمليات حفظ السالم الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها  �
 

 البنك الدويل 

منع نشوب الصراعات واإلعمار بوصفهما عاملني حامسني للحد من الفقر الدور  �
قضايا اجلنسني واملرأة (وخاصة تقدمي الدعم إىل املرأة بعد انتهاء الصراع) حمور التركيز  �

تقـدمي الدعـم للتعـاون التقـين بوصفـه الغـرض الوحيـد أو الراسـخ يف عمليـة متعـــددة نوع نشاط التعاون التقين  �
األغراض لتقدمي القروض واملنح للمشاريع/الربامج 

التدريب   �
مواقع املعلومات على الشبكة وأفضل املمارسات ودراسات احلاالت   �
استراتيجيات تقدمي الدعم يف املراحل االنتقالية   �

صناديق القروض واهلبات التابعة للبنك الدويل مصدر متويل التعاون التقين  �
صناديق استئمانية تابعة للجهات املاحنة   �
صندوق لفترات ما بعد الصراع (هبات)   �

مكاتب يف أكثر من ١٠٠ بلد من البلدان األعضاء الشبكة امليدانية  �
صـالت مكثفـة مـع كيانـات منظومـة األمـم املتحـدة واملصـارف اإلقليميـة واللجــان الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها  �

اإلقليميـة وغريهـا مـن اهليئـات اإلقليميـة واحلكومـــات وســائر املنظمــات احلكوميــة 
الدولية األخرى واملنظمات غري احلكومية 

شـبكة منـع نشـوب الصراعـات واإلعمـار يف فـترات مـا بعـد الصـراع (٢٩ منظمــة   �
تعمل بنشاط يف جمال منع نشوب الصراعات) 

برنامج التسريح وإعادة اإلدماج يف بلدان متعددة ملنطقة البحريات الكربى املوسـعة الربامج اخلاصة  �
(مع األمم املتحدة واجلهات املاحنة والبلدان العميلة وغريها من أصحاب املصاحل) 

ــــك الـــدويل   منــوذج التدريــب: االنتقــال مــن احلــرب إىل الســالم (مــع معــهد البن �
ومؤسسات إنتروركس) 

شبكة منع نشـوب الصراعـات واإلعمـار  يف فـترات مـا بعـد الصـراع (٢٩ منظمـة   �
تعمل بنشاط يف جمال منع نشوب الصراعات) 
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 مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني 
محاية الالجئني الدور  �

إشراك النساء الالجئات يف عمليات السالم حمور التركيز  �
متكني الالجئات والعائدات من النساء مـن املشـاركة يف مبـادرات حـل الصراعـات نوع النشاط  �

وبناء السالم 
التدريب يف مهارات التفاوض وحل الصراعات   -
دعـم مشـاركة الالجئــات مــن النســاء يف وفــود الســالم ومــا يتصــل ــا مــن   -

مؤمترات  
نشر املمارسات اجليدة    �
تقدمي املساعدة يف وضع برامج للتثقيف يف جمال السـالم لتطويـر مـهارات ومواقـف   �

تفضي إىل سلوك سلمي وبناء  
املسـامهات مـن املـوارد العاديـة والتكميليـة املقدمـة ملفـوض األمـــم املتحــدة لشــؤون مصدر متويل التعاون التقين  �

الالجئني  
امليزانية العادية لألمم املتحدة    �
جمموعـة مـن اجلـهات املاحنـة مـن املنظمـات احلكوميـة الدوليـة ومؤسسـات القطـــاع   �

اخلاص واملنظمات غري احلكومية وغريها من اجلهات املاحنة اخلاصة 
مكتب أو أكثر يف ١٢٠ بلدا  الشبكة امليدانية  �

منظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة، برنـامج األغذيـة العـاملي، منظمـة الصحـــة العامليــة، الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها  �
منظمـة العمـل الدوليـة، برنـامج األمـــم املتحــدة اإلمنــائي، مكتــب منســق الشــؤون 
اإلنســانية، مفوضيــة األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنســان، إدارة الشــؤون االقتصاديــة 

واالجتماعية، إدارة عمليات حفظ السالم، البنك الدويل 
حركة الصليب األمحر واهلالل األمحر   �
املنظمة الدولية للهجرة وأكثر من ٥٠٠ منظمة غري حكومية   �
املعهد الدويل للقانون اإلنساين   �
جلنة املرأة لالجئني من النساء واألطفال   �
شـبكة منـع نشـوب الصراعـات واإلعمـار يف فـترات مـا بعـد الصـراع (٢٩ منظمــة   �

تعمل بنشاط يف جمال منع نشوب الصراعات) 
برنامج التثقيف يف جمال السالم ملفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني  الربامج اخلاصة  �

 
 مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان 

تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية الدور  �
أبعاد حقوق اإلنسان يف أنشطة صنع السالم وحفظ السالم وبناء السالم حمور التركيز  �
تقدمي التدريب حلفظة السالم يف جمال حقوق اإلنسان نوع النشاط  �

تقدمي الدعم لعناصر حقوق اإلنسان يف بعثات السالم    �
تقدمي املساعدة إىل اجلهات الفاعلة يف اتمع املـدين يف جمـال رصـد مسـائل حقـوق   �



9403-52983

A/58/382

اإلنسان والدعوة إليها بفاعلية 
ـــوق   تقـدمي التدريـب للموظفـني وإذكـاء الوعـي لـدى املكلفـني بواليـات آليـات حق �

اإلنسان 
مشروع عاملي لتعزيز برامج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان   �
تقدمي الدعم يف جمال مراقبة السجون ومراكز االحتجاز   �
تقدمي الدعم يف إنشاء هيئة قضائية مستقلة ومراقبتها   �
تقدمي الدعم يف تنفيذ قوانني األرض وحل الرتاعات املتعلقة باملوارد الطبيعية   �

امليزانية الربناجمية لألمم املتحدة: الربنامج العادي للتعاون التقين وحساب التنمية مصدر متويل التعاون التقين  �
ـــة واملؤسســات وســائر   التربعـات املقدمـة مـن احلكومـات واملنظمـات غـري احلكومي �

اجلهات املاحنة اخلاصة 
صناديق التربعات للتعاون التقين يف ميدان حقوق اإلنسان   �

منسقو األمم املتحدة املقيمون الشبكة امليدانية   �
املمثلون اإلقليميون يف ستة بلدان    �
مكاتب رصد يف ستة بلدان   �

إدارة عمليـات حفـــظ الســالم وإدارة الشــؤون السياســية ومكتــب األمــم املتحــدة الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها  �
خلدمات املشاريع وكيانات األمم املتحدة األخرى 

اللجنـة املعنيـة حبقـوق اإلنسـان؛ اللجنـــة املعنيــة بــاحلقوق االقتصاديــة واالجتماعيــة   �
والثقافية؛ جلنة القضاء على التمييز العنصري؛ جلنة مناهضة التعذيب؛ اللجنـة املعنيـة 

حبقوق الطفل 
شـبكة منـع نشـوب الصراعـات واإلعمـار يف فـترات مـا بعـد الصـراع (٢٩ منظمــة   �

تعمل بنشاط يف جمال منع نشوب الصراعات) 
برنامج تعزيز حقوق اإلنسان املشترك بني برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي ومفوضيـة الربامج اخلاصة  �

األمم املتحدة حلقوق اإلنسان 
 

بعة لألمم المتحدة  إدارة الشؤون
لمرأة 

تعزيز دور املرأة يف بناء السالم الدور  �
بناء القدرات والشبكات لصاحل املرأة يف أفريقيا يف جمال بناء السالم  حمور التركيز  �

عمليات بناء القدرات وتقدمي التدريب لدعم مشاركة املرأة يف عمليات السالم نوع نشاط التعاون التقين  �
تقدمي الدعم لبناء الشبكات للمجموعات النسائية العاملة يف جمال السالم والوفاق   �
تنظيم الناخبات ألغراض االنتخابات   �
بناء القدرات من أجل منع نشوب الصراعات وإدارة الصراعات   �
تنظيم أنشطة التثقيف يف جمال السالم والوفاق اتمعي واإلعمار االجتماعي   -
أنشطة تثقيفية وحلقات عمل لتغيري املواقف إزاء العنف املوجه ضد املرأة   -
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الوفاق االجتماعي يف فترات ما بعد الصراع    �
التغلب على مظاهر التمييز يف جمال إصـالح اخلدمـات االجتماعيـة مبـا يف ذلـك   -

التعليم االبتدائي والرعاية الصحية األولية  
تغيـري القيـم مـن أجـل االعـتراف بـاملرأة بوصفـها متثـل مـــوارد وقــدرات قيمــة،   -

ولكن وفقا لربناجمها هي 
امليزانية الربناجمية لألمم املتحدة - حساب التنمية والباب ٢١  مصدر متويل التعاون التقين  �

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي    �
أموال املاحنني االستئمانية   �
الصناديق االستئمانية   �

تتلقى الدعم من منسقي األمم املتحدة املقيمني واللجان اإلقليمية الشبكة امليدانية  �
برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وصنـدوق األمـم املتحـدة اإلمنـــائي للمــرأة واللجــان الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها  �

اإلقليميـة وإدارة عمليـات حفـظ الســـالم وإدارة الشــؤون السياســية وإدارة شــؤون 
نزع السالح  

فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت املعنية باملرأة والسالم واألمن   �
اللجنة األفريقية املعنية باملرأة والسالم والتنمية   �
منظمة التضامن مع املرأة األفريقية   �
املركز األفريقي للمرأة   �
مركز حل الصراعات   �
شبكة ر مانو النسائية للسالم   �
 
 
 

ت   
منظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسيف) 

تأمني ما يلي لكل طفل: الصحة التعليم املساواة احلماية الدور  �
محاية األطفال من العنف واالستغالل وسوء املعاملة والتمييز حمور التركيز  �
أنشـطة الدعـوة وتقـدمي املسـاعدة يف جمـال مراعـاة محايـــة األطفــال مراعــاة تامــة يف نوع النشاط  �

أنشطة صنع السالم وحفظ السالم وبناء السالم 
تعزيـز اتفاقـــات وقــف إطــالق النــار وممــرات الســالم للســماح بتقــدمي اخلدمــات   �

األساسية لألطفال 
تقدمي الدعم من أجل اسـتئناف اخلدمـات االجتماعيـة األساسـية يف فـترات مـا بعـد   �

الصراع (مبا يف ذلك املدارس االبتدائية) 
تقـدمي الرعايـة األوليـــة واخلدمــات االستشــارية والتدريــب املــهين، وإعــادة إدمــاج   �

احملاربني األطفال القدامى يف اتمع 
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املوارد العادية والتكميلية لليونيسيف مصدر متويل التعاون التقين  �
ما يزيد على ٢٠٠ مكتب ميداين الشبكة امليدانية  �

٨ مكاتب ميدانية   �
املمثـل اخلـاص لألطفـــال والصــراع املســلح، إدارة عمليــات حفــظ الســالم وإدارة الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها  �

الشؤون السياسية ومنظمة الصحة العاملية وغريها من منظمات األمم املتحدة  
اللجان الوطنية لليونيسيف يف ٣٧ بلدا   �
شـبكة منـع نشـوب الصراعـات واإلعمـار يف فـترات مـا بعـد الصـراع (٢٩ منظمــة   �

تعمل بنشاط يف جمال منع نشوب الصراعات) 
 

البنك الدولي 
منع نشوب الصراعات واإلعمـار بوصفـهما مسـألتني حـامستني مـن أجـل احلـد مـن الدور  �

الفقر 
منع نشوب الصراعات حمور التركيز  �

اإلعمار    �
األطفال والشباب يف أعمال القتال   �
تسريح احملاربني وإعادة إدماجهم يف اتمع    �
املوارد الطبيعية والصراع   �
نـوع اجلنـس وقضايـا املـرأة (تقـدمي الدعـــم بوجــه خــاص للمــرأة يف فــترة مــا بعــد   �

الصراع) 
الالجئون واملشردون داخليا   �

دعـم التعـاون التقـين بوصفـه الغـرض الوحيـد أو الراسـخ يف عمليـات تقـدمي قــروض نوع نشاط التعاون التقين  �
وهبات ملشاريع/برامج متعددة األغراض 

التدريب   �
مواقع معلومات على الشبكة، أفضل املمارسات ودراسات حاالت   �
استراتيجيات الدعم يف املراحل االنتقالية   �

صناديق القروض واهلبات التابعة للبنك الدويل مصدر متويل التعاون التقين  �
أموال املاحنني االستئمانية   �
صندوق لفترة ما بعد الصراع (هبات)   �

مكاتب يف ما يزيد على ١٠٠ بلد عضو الشبكة امليدانية  �
صالت مكثفة مع كيانات منظومة األمم املتحدة واملصـارف اإلقليميـة وغريهـا مـن الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها  �

اهليئات اإلقليمية واحلكومـات وسـائر املنظمـات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات غـري 
احلكومية 

شـبكة منـع نشـوب الصراعـات واإلعمـار يف فـترات مـا بعـد الصـراع (٢٩ منظمــة   �
تعمل بنشاط يف جمال منع نشوب الصراعات) 



03-5298397

A/58/382

الربنـامج املتعـدد األغـــراض للتســريح وإعــادة اإلدمــاج ملنطقــة البحــريات الكــربى الربامج اخلاصة  �
املوسعة (مع األمم املتحدة واجلهات املاحنـة والبلـدان العميلـة وغريهـا مـن أصحـاب 

املصاحل) 
منوذج التدريب: االنتقال من احلرب إىل السالم (مع معهد البنك الدويل ومؤسسـة   �

إنتروركس) 
شـبكة منـع نشـوب الصراعـات واإلعمـار يف فـترات مـا بعـد الصـراع (٢٩ منظمــة   �

تعمل بنشاط يف جمال منع نشوب الصراعات) 
 
 
 

ألسلحة الصغيرة 
 

ئي 
منع األزمات واإلنعاش الدور  �

معاجلة األبعاد اإلمنائية ألنشطة منع نشوب الصراعات وبناء السالم  حمور التركيز  �
سد الفجوة بني اإلغاثة والتنمية بتقدمي الدعم آلليات اإلنعاش املبكر    �
البلدان املنخفضة الدخل ألسباب جغرافية، أقل البلدان منوا، أفريقيا   �

تقدمي املساعدة يف جمال التخطيط الوطين ألغراض التسـريح ونـزع السـالح وإعـادة نوع نشاط التعاون التقين  �
اإلدماج 

احلد من األسلحة الصغرية ونزع السالح والتسريح   �
ــــة وبـــدء   تقــدمي التمويــل األساســي واملســاعدة األساســية لألنشــطة التحضريي -

املشاريع  
التقييمات التقنية بوصفها شروطا أولية لوضع استراتيجيات وطنية   -
تقدمي املساعدة يف وضع وتنفيذ أطر إقليمية إلدارة األسلحة الصغرية   -
تقدمي املساعدة يف جمال مجع األسلحة وإدارا وتدمريها    -
تقـدمي املسـاعدة يف جمـــال نــزع ســالح احملــاربني القدامــى وتســرحيهم وإعــادة   -

إدماجهم  
الشبكة املعرفية ملنع األزمات وحتقيق االنتعاش التابعة لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي   �
مركز موارد نزع السالح والتسليح وإعادة اإلدماج   �

الصندوق االستئماين املواضيعي ملنع األزمات وحتقيق االنتعاش مصدر متويل التعاون التقين  �
حساب فرعي - الصندوق األفغاين للسلطة املؤقتة   -
حساب فرعي - احلد من األسلحة الصغرية والتسريح   -
صناديق املاحنني االستئمانية   �
امليزانية األساسية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي (ما يصل إىل ٥ يف املائة من املـوارد   �
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األساسية جلميع أنشطة منع األزمات وحتقيق االنتعاش) 
مكاتب يف ١٣١ بلدا  الشبكة امليدانية  �

٩ مرافق ملوارد دون إقليمية   �
شـبكة منـع نشـوب الصراعـات واإلعمـار يف فـترات مـا بعـد الصـراع (٢٩ منظمــة الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها  �

تعمل بنشاط يف جمال منع نشوب الصراعات) 
مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، اليونيسيف، برنامج األغذية العاملي    �
 

بعة لألمم المتحدة 
الترويج ملعايري عاملية لرتع السالح  الدور  �

نزع السالح  حمور التركيز  �
منع انتشار األسلحة التقليدية   �

الزماالت للدبلوماسيني الشباب يف جمال نزع السالح  نوع نشاط التعاون التقين  �
التدريب يف جمال الصكوك القانونية املتعلقة برتع السالح    �
ـــا املتعلقــة باألســلحة الصغــرية مبــا يف ذلــك االجتــار غــري   الدعـوة والـترويج للقضاي �

املشروع باألسلحة الصغرية 
امليزانية العادية لألمم املتحدة مصدر متويل التعاون التقين  �

متويل تكميلي من التربعات املقدمة من املاحنني   �
املنسقون املقيمون التابعون لألمم املتحدة الشبكة امليدانية   �

إدارة الشـؤون السياسـية، إدارة عمليـات حفـظ السـالم، إدارة الشـؤون االجتماعيــة الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها  �
واالقتصادية، مكتب الشؤون القانونية، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  

األنشطة التنسيقية املتعلقة باألسلحة الصغرية الربامج اخلاصة  �   
املناقشة 

هناك خاصية واحدة تشترك فيها مجيـع األنشـطة املضطلـع ـا يف إطـار املعـىن األوسـع 
ـــن  للحكـم الدميقراطـي وحكـم القـانون وبنـاء السـالم: أال وهـي مـا تتسـم بـه هـذه األنشـطة م
حساسية سياسية وثقافية. ولذلك فهذه جماالت تكتسب فيها األمم املتحدة ميزة نسبية فريـدة 
للعمل. وإعطاء بعض التعليل املنطقـي لتقـدمي هـذه اخلدمـات ميكـن أن يعـود بفـائدة. ويتوقـف 
هذا على عوامل منها مدى اتساع جمموعة األنشطة اليت قد يتبني يف اية األمر أن جتميعـها يف 
الربنـامج اإلمنـائي أمـر مسـتصوب، يف إطـار جمـال ممارسـة احلكـــم الدميقراطــي لتلــك املنظمــة. 
أمـا يف جمـال بنـاء السـالم، فـإن احلساسـية السياسـية لألنشـــطة إىل جــانب صلتــها الوثيقــة، يف 
حاالت عديدة، مبسؤوليات إدارة عمليات حفظ السالم التنفيذية يف جمال حفظ السالم ميكـن 

أن تفرض قيودا على مدى إمكانية ذلك أو استصوابه. 



03-5298399

A/58/382

ويف بناء السالم، يشترك عدد مـن كيانـات األمـم املتحـدة يف أنشـطة للتعـاون التقـين، 
وإن كان عدد األطراف حتت كل بند فرعي ال يصل إىل الكثافة الـيت وصـل إليـها بالنسـبة إىل 
بعض املسائل املستعرضة يف هذا التقرير. واتساقا مع مالحظات سابقة، فإن خمتلـف الكيانـات 
تتناول هذا املوضوع من منظورات خمتلفة، مث إن األنشـطة املضطلـع ـا يف عـدد مـن احلـاالت 

حمدودة جدا. 
ويف جمال بناء السالم، فإن حتديد اخلـط الفـارق بـني األنشـطة التنفيذيـة الـيت تقـوم ـا 
بعض الكيانات (كإدارة عمليات حفظ السالم) وما قد يعترب تعاونا تقنيا، يكون أحيانا صعبـا 
للغاية. وبطبيعة احلال، فإنه سيتباين رهنا مبدى اتساع تعريف التعاون التقين املستخدم. ونظـرا 
إىل أن هذا التقرير استخدم تعريفا فضفاضا إىل حد بعيد، فإنه قد يبالغ يف حتديد مدى وجـود 

تداخل. 
ويتمثل أحد اجلوانب املثرية لالهتمام يف اهليكل امليداين لبناء السـالم يف مكـاتب دعـم 
بناء السالم األربعة اليت تقوم بإدارا إدارة الشؤون السياسية. وقـد تضمـن اسـتعراض مشـترك 
بني إدارة الشؤون السياسية والربنامج اإلمنائي تقييما ألداء هذه املكاتب يف امليدان مع التركـيز 
بوجه خاص على الصلة القائمـة بينـها وبـني األفرقـة القطريـة لألمـم املتحـدة. وقـد أشـار ذلـك 
التقرير إىل أن �هناك صعوبات تواجه عندما تشارك املكاتب العاملـة يف جمـال بنـاء السـالم يف 
األنشــطة التنفيذيــة الــيت تقــع مــن الناحيــة التقليديــة ضمــن اختصــاص الصنــــاديق والـــربامج 
والوكاالت، وخاصة يف غياب استراتيجية لبناء السالم، وذلك رغم وجود دعم عاملي للمـهام 
السياسية األساسية اليت يقوم ا ممثلو األمني العام ومكاتب بناء السالم. فمكاتب بنـاء السـالم 
ينبغي أن تظل، قـدر اإلمكـان، مصـدرا للحفـز والتيسـري بـدال مـن أن تتـوىل التنفيـذ املباشـر�. 
ـــاء  وميضـي التقريـر يف حتديـد الطريقـة الـيت ينبغـي ـا تقسـيم املسـؤوليات بـني مكـاتب دعـم بن

السالم يف فترات ما بعد الصراع وأفرقة األمم املتحدة القطرية. 
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التذييل واو 
املسألة ٥ - سيادة القانون 

  
أنشطة التعاون التقين املتصلة بالتشريعات 

 
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 

احلكم الدميقراطي الدور  �
تعزيز التشريعات لتحقيق املشاركة الدميقراطية العادلة والشاملة حمور التركيز  �
املساعدة يف تعزيز التنظيم الداخلي للتشريعات نوع النشاط  �

تدريب النواب واملوظفني يف الربملانات   �
دعم االستعراضات واإلصالحات الدستورية القائمة على املشاركة   �
تعزيز قدرات األحزاب السياسية ومنظمات اتمع املدين   �
متكني املرأة من تويل مناصب قيادية واملشاركة يف املداوالت   �
وضع مشاريع منوذجية لتحسني قدرات الربملانات يف بلدان خمتارة   �
ـــم املؤمتــرات   التركـيز بوجـه خـاص علـى قضايـا املـرأة – املشـاركة، ودع -

احلزبية، والقيادة، اخل 
التمويل األساسي والتكميلي لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي مصدر متويل التعاون التقين  �

الصندوق االستئماين املواضيعي للربنامج اإلمنائي – احلكم الدميقراطي   �
مكاتب قطرية يف ١٣١ بلدا الشبكة امليدانية  �

٩ مرافق دون إقليمية للموارد   �
ــــدة  الصــالت داخــل األمــم المتح

وخارجها 
إدارة الشــؤون االقتصاديــة واالجتماعيــة، ومكتـــب األمـــم املتحـــدة ملراقبـــة  �

املخدرات، والبنك الدويل 
املرفق املواضيعي العاملي املعين باحلكم الرشيد (أوسلو، النرويج) الربامج اخلاصة  �

حقيبة الربامج العاملية (املندرجة يف إطار التعاون العاملي)   �
 

البنك الدويل 
املؤسسات القانونية القتصاد السوق الدور  �

إصالح املؤسسات حمور التركيز  �
اهليئات التشريعية وغريها من هيئات سن القوانني   -
إصالح القوانني   �

مواقع معلومات على الشبكة، وأفضل املمارسات، ودراسات احلاالت نوع النشاط  �
إرساء دعم التعاون التقين يف إقراض الربامج/املشاريع   �

صناديق القروض واملنح من البنك الدويل مصدر متويل التعاون التقين  �
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مكاتب يف أكثر من ١٠٠ بلد عضو الشبكة امليدانية  �
مكتب األمم املتحدة للشؤون القانونية/قسم املعاهدات   �

تقدمي املشورة إىل الدول األعضاء بشأن قانون املعاهدات وممارساا الدور  �
اإلجراءات الرمسية الالزمة للدخول طرفا يف أكثر مـن ٥٠٠ معـاهدة متعـددة حمور التركيز  �

األطراف مودعة لدى األمني العام وتغطي جمموعة جمالت التفاعل الدويل 
تسجيل املعاهدات عمال باملادة ١٠٢ من امليثاق   �
تعزيـز إطـار املعـاهدات العامليـة الـذي يكمـن وراء معظـم مـا ُأحـرز يف القـــرن   �

املاضي من تقدم اجتماعي واقتصادي وسياسي، واملعايري الدولية ذات الصلة 
اسـتيفاء اإلجـراءات الالزمـة يـؤدي وظيفـة الوديـع ألكـثر مـن ٥٠٠ معـــاهدة نوع النشاط  �

متعددة األطراف 
تقدمي املساعدة واملعلومات بشأن قانون املعاهدات وممارسـاا واملسـائل ذات   �

الصلة، من خالل: 
املشورة القانونية   -
دورات تدريبية يف نيويورك ويف املناطق عن قانون املعاهدات وممارساا   -
لقاءات سنوية بشأن املعاهدات للتشجيع على توسـيع املشـاركة يف إطـار   -

املعاهدات، وإذكاء الوعي مبعايريها العاملية 
حفـظ قـاعدة بيانـات شـــاملة بشــأن املســائل املتعلقــة باملعــاهدات يتــاح   -

االتصال ا عامليا 
امليزانية العادية لألمم املتحدة مصدر متويل التعاون التقين  �

برنامج األمم املتحدة للبيئة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي   �
منسقو األمم املتحدة املقيمون الشبكة امليدانية  �

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها  �
 

 صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة 

بناء القيادات النسائية يف جمايل احلكم والسالم الدور  �
زيادة مشاركة املرأة يف االنتخابات وتأثريها فيها كمرشحة أو ناخبه حمور التركيز  �
بناء القدرات ودعوة القيادات النسائية إىل وضع استراتيجيات مجاعيـة للتأثـري نوع النشاط  �

على العمليات السياسية 
زيـادة التعريـف بـدور املـرأة يف احلكـم الدميقراطـي يف هيئـات اختـاذ القــرارات   �

احمللية والوطنية واإلقليمية 
بناء قدرات املرأة على الترشح لالنتخابات، مبا يف ذلك البلدان يف مرحلـة مـا   �

بعد الصراع 
املسامهات األساسية واملقدمة لتقاسم التكاليف من الوكاالت الثنائية مصدر متويل التعاون التقين  �

اتفاقات الشراكات مع وكاالت األمم املتحدة   �
املؤسسات اخلاصة واملنظمات غري احلكومية   �
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مديرو الربامج اإلقليمية يف ١٥ بلدا الشبكة امليدانية  �
شراكات قوية مع الربنامج اإلمنائي وصندوق األمم املتحـدة للسـكان، فضـال الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها  �

عن مهام حفظ السالم يف املناطق اليت متر مبرحلة ما بعد الصراع 
األفرقة املواضيعية املشتركة بني وكاالت األمم املتحدة   �
االحتاد الربملاين الدويل   �
الشـبكات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة الـيت شــكلت لزيــادة مشــاركة املــرأة يف   �

احلياة السياسية مبا يف ذلك شبكات النساء من أعضـاء الربملانـات يف اجلنـوب 
األفريقي وشبكات أوسع نطاقا يف آسيا ومنطقة احمليط اهلادئ        

أنشطة التعاون التقين املتصلة باالنتخابات 
 

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
إجراء انتخابات مستقلة وشفافة تؤمن الشرعية السياسية الدور  �

عمليات انتخابية شفافة مستدامة حمور التركيز  �
تشريعات ميكن االعتماد عليها يف االلتزامات والنتائج   �
ربط عمليات تقدمي املساعدة االنتخابية باحلكم الرشيد على املدى الطويل   �

برامج لتثقيف الناخبني تشدد على املرأة والفئات االجتماعية الناقصة التمثيل نوع النشاط  �
تدريب هيئات إدارة االنتخابـات الوطنيـة، ومراقـيب االنتخابـات والعـاملني يف   �

االقتراع 
خفض تكلفة االنتخابات لتوفري األموال لربامج احلد من الفقر   �
تعزيز استقاللية وقدرة املؤسسات اليت تتوىل اإلشراف على االنتخابات   �
حشد وتنسيق موارد دعم االنتخابات   �

موارد الربنامج اإلمنائي األساسية واخلارجة عن امليزانية مصدر متويل التعاون التقين  �
الصندوق االستئماين املواضيعي للربنامج اإلمنائي اخلاص باحلكم الدميقراطي   �
الصنــدوق االســتئماين املواضيعــي للربنــامج اإلمنــائي اخلــاص ملنــع األزمــــات   �

وحتقيق االنتعاش 
مكاتب يف ١٣١ بلدا الشبكة امليدانية  �

٩ مرافق دون إقليمية للموارد   �
شـــعبة املســـاعدة االنتخابيـــة يف إدارة الشـــؤون السياســـية، وإدارة الشــــؤون الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها  �

االقتصادية واالجتماعية، وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة 
مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني   �
املعهد الدويل للدميقراطية واملساعدة االنتخابية   �

برنـامج تعزيـز حقـوق اإلنسـان املشـترك بـني برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـــائي، الربامج اخلاصة  �
ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني 
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متطوعو األمم املتحدة 
تعبئة املتطوعني املؤهلني والتشجيع على التطوع الدور  �

توفري متطوعني يساعدون على تنظيم االنتخابات ومراقبتها حمور التركيز  �
اإلشراف على االنتخابات ورصدها ومراقبتها نوع النشاط  �

التربية املدنية، واإلعالم، وتقدمي الدعم يوم االنتخابات، وتسجيل الناخبني   �
تدريب طواقم العاملني يف االقتراع   �

صندوق التربعات اخلاص ملتطوعي األمم املتحدة مصدر متويل التعاون التقين  �
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ووكاالت أخرى تابعة لألمم املتحدة   �
منح املاحنني الثنائيني وتربعات البلدان املضيفة   �

األعمـال املضطلـع ـا مـن خـالل املكـاتب القطريـة للربنـامج اإلمنـائي املوزعــة الشبكة امليدانية  �
على ١٣١ بلدا 

روابـط مكثفـة مـع وكـــاالت األمــم املتحــدة األخــرى، واملصــارف اإلمنائيــة الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها  �
املتعددة األطراف، واملنظمات غري احلكومية واملنظمات اتمعية 

 
مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني 

تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وحرياته األساسية الدور  �
حقوق اإلنسان، واالنتخابات حمور التركيز  �
تقدمي التوجيهات لتحليل القوانني واإلجراءات االنتخابية نوع النشاط  �

كتيب ومعلومات عن حقوق اإلنسان واالنتخابات   �
امليزانية العادية لألمم املتحدة مصدر متويل التعاون التقين  �

تربعات احلكومات، واملنظمات غري احلكوميـة، واملؤسسـات وغـري ذلـك مـن   �
املاحنني من القطاع اخلاص 

صندوق التربع للتعاون التقين يف ميدان حقوق اإلنسان   �
منسقو األمم املتحدة املقيمون الشبكة امليدانية  �

ممثلون إقليميون يف ٦ بلدان   �
مكاتب رصد يف ٦ بلدان   �

الربنـامج اإلمنـائي ومنظمـة األمـــم املتحــدة للطفولــة، واليونســكو، وصنــدوق الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها  �
األمم املتحدة للسكان، وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، وشعبة األمـم 
املتحدة للنهوض باملرأة، وإدارة األمم املتحدة لعمليات حفـظ السـالم، وكليـة 

موظفي األمم املتحدة، ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني 
منظمة االحتاد األفريقي-  منظمة الوحدة األفريقية   �
اللجنة األفريقية املعنية حبقوق اإلنسان وحقوق الشعوب   �
منظمة األمن والتعاون يف أوروبا   �
منظمة الدول األمريكية   �
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معهد البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان   �
معهد األمم املتحدة لبلدان أمريكا الالتينية ملنع اجلرمية ومعاملة ارمني   �
جلنة اإلنديز للحقوقيني   �

برنـامج تعزيـز حقـوق اإلنسـان املشـترك بـني برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـــائي، الربامج اخلاصة  �
ومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان 

 
إدارة الشـــؤون السياســـة التابعـــة لألمـــــم 

املتحدة/شعبة املساعدة االنتخابية 
 

املساعدة االنتخابية للمعاونة على تنفيذ املبادئ الدميقراطية الدور  �
املساعدة يف توطيد الدميقراطيات اجلديدة واملستعادة والعمـل مـن أجـل تنفيـذ حمور التركيز  �

املبادئ الدميقراطية من خالل برامج اإلصالح املؤسسي 
تقدمي املساعدة إىل وكيل األمني العام/ إدارة الشؤون السياسـية يف دورمهـا يف نوع النشاط  �

دراسة وتوجيه طلبات املساعدة االنتخابية لتفادي ازدواجية اجلهود 
مراقبة اجلودة وضمان التطبيق املتسق للمعايري اليت تتبعها األمم املتحدة لتقـدمي   �

مسامهتها 
تقدمي املشورة التقنية والتدريب بشـأن عمليـات إحـالل الدميقراطيـة والقوانـني   �

االنتخابية، وسبل تنظيم االنتخابات وإدارا 
عمليات إحالل الدميقراطية   -
القوانني االنتخابية   -
تنظيم االنتخابات وإدارا   -
تعزيز املؤسسات االنتخابية الوطنية   -
االحتفاظ بقائمة بأمساء اخلرباء االنتخابيني   -
إعداد املبادئ التوجيهية، ومواد التدريب، والورقات التقنية   -

امليزانية العادية لألمم املتحدة مصدر متويل التعاون التقين  �
األموال االئتمانية للماحنني   �
الصندوق االستئماين ملراقبة االنتخابات الذي أنشأته اجلمعية العامة   �
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وخباصة صندوقـه االسـتئماين املواضيعـي اخلـاص   �

باحلكم الدميقراطي 
منسقو األمم املتحدة املقيمون الشبكة امليدانية  �

توثيق الصالت امليدانية مع عمليات إدارة عمليات حفظ السالم   �
إدارة عمليــات حفــظ الســالم، وإدارة الشــــؤون االقتصاديـــة واالجتماعيـــة، الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها  �

ومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، ومكتب تنسـيق الشـؤون اإلنسـانية، 
والربنـامج اإلمنـائي، ومتطوعـو األمـم املتحـدة، ومكتـب األمـم املتحـدة لدعـــم 

املشاريع 
التعاون مع جمموعة متنوعة من املؤسسات االنتخابية الوطنية   �
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املعهد الدويل للدميقراطية واملساعدة االنتخابية   �
املؤسسة الدولية للنظم االنتخابية   �
الشراكة من أجل النهوض باالنتخابات والدميقراطية   �
املنظمة الدولية للهجرة   �

 
  

أنشطة التعاون التقين املتصلة بالعدل والنظم القضائية 
 

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  
إصالح قطاع العدل واألمن الدور  �

حتسني إقرار العدل وحقوق اإلنسان حمور التركيز  �
اإلصالح من أجل استدامة التنمية يف بلدان األزمات أو بعد الصراعات   �

إدارة املنظمات غري احلكومية يف برامج إصالح قطاع العدل نوع النشاط  �
زيـادة توفـر املعلومـــات القانونيــة والقضائيــة للقضــاة واحملــامني واملدعــني العــامني   �

واملدافعني العامني ولعموم اجلمهور 
تعزيز نظام الدفاع العام الوطين ونوعيـة حجـم املسـاعدة القانونيـة املقدمـة للفقـراء   �

والفئات األخرى 
التدريب ودعم األنظمة لصاحل الشرطة وسلطات السجون   �
الترويج لطرائق بديلة حلل اخلالفات   �
التقليل من العوائق املؤسسية والثقافية اليت تعوق سري العدالة   �

املوارد الرئيسية ومن خارج امليزانية املتوفرة لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي مصدر متويل التعاون التقين  �
الصندوق االستئماين املواضيعي املعين باحلكم الدميقراطي   �
الصنـدوق االسـتئماين املواضيعـي ملنـــع األزمــات واإلنعــاش التــابع لربنــامج األمــم   �

املتحدة اإلمنائي 
مكاتب يف ١٣١ بلدا الشبكة امليدانية  �

٩ مرافق دون إقليمية للموارد   �
فرقة العمل التابعة للجنة التنفيذية للسـالم واألمـن املعـين بوضـع اسـتراتيجية شـاملة الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها  �

لسيادة القانون يف عمليات السالم 
مفوضيـة األمـم املتحـــدة حلقــوق اإلنســان وإدارة عمليــات حفــظ الســالم وإدارة   �

الشؤون السياسية وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية 
أكادميية السالم الدولية   �
املعهد الدويل للدميقراطية واملساعدة االنتخابية   �
مركز أوسلو للحكم   �
الشراكات االستراتيجية مع املؤسسات الدولية واحمللية األخرى   �
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برنامج تعزيز حقوق اإلنسان املشترك بني برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومفوضيـة الربامج اخلاصة  �
األمم املتحدة حلقوق اإلنسان 

 
منظمة األمم املتحدة للطفولة 

لكل طفل - الصحة والتعليم واملساواة واحلماية الدور  �
إدارة عدالة األحداث حمور التركيز  �
الدعوة ضد استخدام احللول املتصلة باحلضانة واملساعدة يف وضع البدائل نوع النشاط  �

تشـجيع وتيسـري إحالـة األطفـال اجلنـاة مـن نظـام احملـاكم الرمسـي إىل اهليئـات غـــري   �
القضائية 

تشجيع وتيسري ج العدالة اإلصالحي كبديل للحرمان من احلرية   �
التعليم، تنمية الطفولة املبكِّرة للوقاية من جناح األحداث   �

موارد عادية وتكميلية لليونيسيف مصدر متويل التعاون التقين  �
أكثر من ٢٠٠ مكتب من املكاتب امليدانية الشبكة امليدانية   �

٨ مكاتب إقليمية   �
شـراكات مـن أجـل االسـتراتيجيات املسـتدامة لتعليــم الفتيــات (مــع إدارة التنميــة الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها  �

الدولية والبنك الدويل) 
اللجان الوطنية لليونيسيف يف ٣٧ بلدا.   �
كلية كيندي لشؤون احلكم يف جامعة هارفارد   �
الشبكة الدولية املتعلقة حبقوق البنات (٤٠٠ منظمة غري حكومية يف ٨٦ بلدا)   �
الربنامج العاملي ملناهضة االجتار باألشخاص   �
روابط مع الكثري من املنظمات احلكومية وغري احلكومية األخرى   �
ـــيا واحمليــط اهلــادئ وبرنــامج األمــم املتحــدة   اللجنـة االقتصاديـة واالجتماعيـة آلس �

اإلمنائي واملنظمة الدولية للهجرة 
منظمة العمل الدولية - الربنامج الدويل للقضاء على عمالة األطفال   �

مركز إينوشنيت لألحباث التابع لليونيسيف الربامج اخلاصة  �
 

صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة 
أمن املرأة االقتصادي وحقوقها االقتصادية الدور  �

تشجيع حقوق اإلنسان للمرأة والقضاء على العنف ضد املرأة حمور التركيز  �
املساعدة على التنفيذ الفعال التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة   �
تعزيز فهم احلكومات وجهات الدعوة وشركاء األمم املتحدة حلقيقــة الـترابط بـني   �

حقوق اإلنسان ونوع اجلنس وفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز من أجل تعزيـز 
التصدي هلذا املرض 

دعم االبتكار احمللي للتصدي للعنف اجلنساين  نوع النشاط  �
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خلق بيئة ترمي إىل التمكن من إزالة العنف املوجـه ضـد املـرأة عـن طريـق تشـجيع   �
سن تشريعات جديدة ودعمها 

زيـادة فعاليـة اإلبـالغ والرصـد والتنفيـذ فيمـا يتعلـــق باتفاقيــة القضــاء علــى مجيــع   �
أشكال التمييز ضد املرأة 

تعزيز قدرات احلكومات واملنظمات غري احلكوميــة علـى اسـتخدام اتفاقيـة القضـاء   �
على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وإنشاء أطـر عمـل قانونيـة وسياسـية قويـة مـن 
أجــل املســاواة بــني اجلنســني (مبــا يف ذلــك تعزيــز الشــراكات بـــني احلكومـــات 

واملنظمات غري احلكومية) 
استحداث وجتريب ج ابتكارية لتعزيز االستراتيجيات اجلنسانية من أجـل الوقايـة   �

من فريوس نقص املناعة البشرية/ اإليدز ومعاجلته والعنايـة بـاملرضى علـى املسـتوى 
القطري 

املساعدة يف تدريب جهاز القضاء والشرطة بشأن املسائل املتصلة باجلنسني   �
الصندوق االستئماين التابع لصنـدوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة واملعـين بدعـم مصدر متويل التعاون التقين  �

اإلجراءات الرامية إىل القضاء على العنف ضد املرأة 
مؤسسة األمم املتحدة   �
ســائر وكــاالت األمــم املتحــدة ومؤسســات القطــاع اخلــــاص واملنظمـــات غـــري   �

احلكومية 
أموال استئمانية مقدمة من احلكومات املاحنة   �

مديرو الربنامج اإلقليمي يف ١٥ بلدا الشبكة امليدانية  �
مستشـارون يف اـاالت املواضيعيـة اإلقليميـة بشـأن السـالم واألمـن (٣) وفــريوس   �

نقص املناعة البشرية/اإليدز (١) 
مستشار لشؤون اجلنسني لدى نظام املنسقني املقيمني يف كل بلد   �

ـــائي واليونيســيف وصنــدوق األمــم املتحــدة للســكان الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها  برنـامج األمـم املتحـدة اإلمن �
وبرنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقــص املناعـة البشـرية/اإليـدز وإدارة 

األمم املتحدة لعمليات حفظ السالم 
فرقـة العمـل املشـتركة بـني الوكـاالت بشـأن نـوع اجلنـس وفـــريوس نقــص املناعــة   �

البشرية/اإليدز 
جلنـة اتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع أشـكال التميـــيز ضــد املــرأة (٢٣ خبــريا مســتقال   �

منتخبا يف جمال حقوق املرأة) 
اللجان الوطنية لصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة يف ١٩ بلد   �
 

برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز 
ضمـــان تصـــدي منظومـــة األمـــم املتحـــدة املنســـق لفـــــريوس نقــــص املناعــــة الدور  �

البشرية/اإليدز 
القضاء على التمييز ضد املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز حمور التركيز  �

معلومات استراتيجية الزمة لتوجيه جهود الشركاء   �
تتبع ورصد وتقييم املرض وإجراءات التصدي له   �
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مشاركة اتمع املدين وإقامة الشراكات   �
حشد املوارد املالية والتقنية والسياسية   �

املساعدة يف وضع تشريع مناهض للتمييز نوع النشاط  �
محاية حقوق اإلنسان وتشجيعها بواسطة ما يلي:   �
تعزيز الدعوة   -
إشراك املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز   -
تكثيف اجلهود الراميـة إىل تشـجيع منظـورات اجلنسـني فيمـا يتعلـق بـالتصدي   -

لفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز 
مسامهات رئيسية وتكميلية لربنـامج األمـم املتحـدة املشـترك املعـين بفـريوس نقـص مصدر متويل التعاون التقين  �

املناعة البشرية/اإليدز  
مسامهات رئيسية وتكميلية للجهات املشـاركة يف برنـامج األمـم املتحـدة املشـترك   �

املعين بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز 
موارد متنوعة من املنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص   �

املنسقون املقيمون التابعون لألمم املتحدة الشبكة امليدانية  �
دعم إضايف من العاملني باملكاتب امليدانية والتابعني للوكاالت املسامهة   �
دعـم موظفـي أمانـة برنـامج األمـم املتحـدة املشـترك املعـين بفـــريوس نقــص املناعــة   �

البشـرية/اإليـدز لألفرقـة املواضيعيـة التابعـة لربنـامج األمـم املتحـــدة املشــترك املعــين 
بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز يف ٦٠ بلد 

روابط مكثفة مع اجلهات املسامهة والكيانات األخرى باألمم املتحدة الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها  �
االحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر   �
جمموعة متنوعة من املنظمات غري احلكومية الوطنية والدولية   �
الـس الـدويل للمنظمـات املعنيـة بـاإليدز، والشـبكة العامليـة لألشـــخاص املصــابني   �

بفريوس نقص املناعة البشـرية/اإليـدز والتجمـع الـدويل للمصابـات بفـريوس نقـص 
املناعـة البشـرية/اإليـدز وشـبكة األحبـاث العامليـة املعنيـة بالوقايـة مـن فـريوس نقـــص 
املناعـة البشـرية فيمـا بـني متعـاطي املخـدرات، والتحـالف الـدويل املعـين بـــاحلصول 

على العالج واجلمعية الدولية لإليدز والكثري من هذه اهليئات 
الشراكات الدولية ملكافحة اإليدز يف أفريقيا الربامج اخلاصة  �

 
البنك الدويل 

املؤسسات القانونية القتصاد السوق الدور  �
مؤسسات اإلصالح حمور التركيز  �

جهاز القضاء واحملاكم   -
املهن القانونية   -
حتسني التمتع بالعدالة   �
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مواقـع معنيـة باملعلومـات علـى شـبكة اإلنـترنت وأفضـــل املمارســات والدراســات نوع النشاط  �
اإلفرادية 

دعم التعاون الفين الكامن يف اإلقراض املتعلق باملشاريع والربامج   �
أموال القروض واملنح اليت يقدمها البنك الدويل مصدر متويل التعاون التقين  �

أكثر من مائة مكتب يف البلدان األعضاء   �
 

مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني 
محاية الالجئني الدور  �

التدابري التشريعية حلماية الالجئني حمور التركيز  �
تعزيز سبل االطالع على االتفاقيات والربوتوكوالت املتعلقة بالالجئني واملشردين نوع النشاط  �

مساعــــــدة الـــــدول على سن تشريعـــات وطنية لالجئني أو تنقيحها   �
تعليمات إدارية ومبادئ توجيهية للعمل   �
مساعدة الدول على تنفيذ اإلجراءات الوطنية املعنية بتحديد مركز الالجئ   �
مساعدة الدول على تعزيز املؤسسات اإلدارية والقضائية ذات الصلة   �
تدريب موظفي احلكومة والوكاالت غري احلكومية   �
احلماية وقانون الالجئني   �
املساعـــدة يف تنفيذ االتصال مع هيئات حقوق اإلنسان ذات الصلة   �

موارد عادية وتكميلية مقدمة إىل مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني مصدر متويل التعاون التقين  �
امليزانية العادية لألمم املتحدة   �
جمموعـــــة متنوعة من اجلهات املاحنة منــها اجلـهات احلكوميـة الدوليـة ومؤسسـات   �

القطـاع اخلـاص واملنظمـات غـــري احلكوميــة وغريهــا مــن اجلــهات املاحنــة التابعــة 
للقطاع اخلاص 

مكتب أو أكثر يف حنو ١٢٠ بلدا الشبكة امليدانية   �
اليونيسيف وبرنامج األغذية العاملي ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة العمل الدوليـة الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها  �

وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسـانية ومفوضيـة األمـم 
املتحدة حلقوق اإلنســان وإدارة الشـؤون االقتصاديـة واالجتماعيـة وإدارة عمليـات 

حفظ السالم والبنك الدويل 
حركة الصليب األمحر واهلالل األمحر   �
املنظمــــة الدوليــــــة للهجرة وأكثر مـــــن ٥٠٠ منظمــــة غري حكومية   �
املعهد الدويل للقانون اإلنساين   �
الرابطة الدولية لقضاة قانون الالجئني   �
جمموعة العمل املعنية باهلجرة واللجوء   �
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مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية 
تعزيز التعاون الدويل ودعم القدرات الوطنية يف جمال العدل الدور  �

اتباع ج متكامل بشأن املسائل املتعلقة باملخدرات واجلرمية حمور التركيز  �
تناول املسائل املتعلقة باجلرمية واملخدرات يف سياق التنمية املستدامة   �
إحالل التوازن بني الوقاية واإلنفاذ   �
اختيار العمليات على أساس املعرفة والرؤى االستراتيجية   �
املساعدة يف إنشاء املؤسسات اليت تشجع أفضل املمارسات الدولية   �
حشد املوارد الستغالل إمكانات الشراكات   �

بناء القدرات فيما يلي: نوع النشاط  �
قضاء األحداث   -
املسائل املتعلقة باين عليهم   -
إدارة السجون   -
العنف املوجه ضد املرأة   -
العدالة اإلصالحية   -
الوقاية االجتماعية من اجلرمية   -

امليزانية الربناجمية لألمم املتحدة - الربنامج العادي للتعاون التقين وحساب التنمية مصدر متويل التعاون التقين 
تربعات البلدان املاحنة   �
٢٢ مكتبا إقليميا   �

معهد األمم املتحدة األقاليمي لبحوث اجلرمية والعدالة الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها  �
صالت مكثفة مع كل مـن الروابـط واملؤسسـات احلكوميـة الدوليـة وتلـك التابعـة   �

للقطاع اخلاص 
برنامج املشورة القانونية الربامج اخلاصة  �

شبكة معلومات األمم املتحدة عن اجلرمية والعدالة   �
 

مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان 
تشجيع ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية الدور  �

إقامة العدل حمور التركيز  �
اإلصالحات الدستورية والتشريعية   �
سيادة القانون وحقوق اإلنسان يف أنشطة القوات املسلحة   �
تقدمي التقارير بشأن املعاهدات   �
التثقيف بشأن حقوق اإلنسان   �
خطط العمل الوطنية   �

املساعدة يف إدراج معايري حقوق اإلنسان يف صلب القوانني والسياسات الوطنية نوع النشاط  �
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إقامة أو تعزيز املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان   �
صياغة خطط عمل وطنية لتشجيع حقوق اإلنسان ومحايتها   �
التعليم والتدريب   �
الترويج لثقافة حقوق اإلنسان   �

امليزانية الربناجمية لألمم املتحدة: الربنامج العادي للتعاون التقين وحساب التنمية مصدر متويل التعاون التقين 
التربعات املقدمة مـن احلكومـات واملنظمـات غـري احلكوميـة واملؤسسـات وغريهـا   �

من اجلهات املاحنة التابعة للقطاع اخلاص 
صندوق التربعات للتعاون التقين يف جمال حقوق اإلنسان   �

املنسقون املقيمون التابعون لألمم املتحدة الشبكة امليدانية  �
املمثلون اإلقليميون يف ستة بلدان   �
مكاتب الرصد يف ستة بلدان   �

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي واليونيسيف، واليونسـكو، وصنـدوق األمـم املتحـدة الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها  �
للسكان، وصندوق األمم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة (شـعبة األمـم املتحـدة للنـهوض 
بـاملرأة)، وإدارة األمـم املتحـــدة لعمليــات حفــظ الســالم، وكليــة موظفــي األمــم 

املتحدة، ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني  
منظمة الوحدة األفريقية   �
اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان وحقوق الشعوب   �
منظمة األمن والتعاون يف أوروبا   �
منظمة الدول األمريكية   �
معهد البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان   �
معهد األمم املتحدة ملنع اجلرمية ومعاملة ارمني يف أمريكا الالتينية   �
جلنة اإلنديز للحقوقيني   �

برنامج تعزيز حقوق اإلنسان املشترك بني برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومفوضيـة الربامج اخلاصة  �
األمم املتحدة لشؤون الالجئني 

 
إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم املتحدة 

إدارة القطاع العام الدور  �
إدارة وترتيب النظم القضائية  حمور التركيز  �

حتسني متتع الفقراء باخلدمات القانونية    �
أخالقيات اخلدمة العامة   �
اإلدارة املالية ونظم املساءلة   �

خدمات االستشارة لتقييم االحتياجات نوع نشاط التعاون التقين  �
خدمات االستشارة لتحليل السياسات والتنمية   �
الدراسات التحليلية   �
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املساعدة يف تصميم الربامج وتنفيذها   �
تنمية املوارد البشرية وتدريبها   �

امليزانية الربناجمية لألمم املتحدة: الربنامج العادي للتعاون التقين وحساب التنمية مصدر متويل التعاون التقين 
األموال االستئمانية من اجلهات املاحنة   �
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي   �

املنسقون املقيمون التابعون لألمم املتحدة الشبكة امليدانية  �
صالت مكثفــــة يف مجيــــــع هيئات منظومـة األمـم املتحـدة وال سـيما مـع برنـامج الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها  �

األمم املتحدة اإلمنائي والبنك الدويل 
شبكة األمم املتحدة احلاسوبية للمؤسسات اإلقليمية املعنية ببناء القدرات الربامج اخلاصة  �

 
إدارة األمم املتحدة لعمليات حفظ السالم 

العدالة وبناء السالم كعنصر حلفظ السالم الدور  �
أقصــى درجــة مــن االتســاق السياســي بــــني عمليـــات حفـــظ الســـالم وســـيادة حمور التركيز  �

القانون/أعمال بناء السـالم الـيت تضطلـع ـا إدارة الشـؤون السياسـية وغريهـا مـن 
اإلدارات والوكاالت والصناديق والربامج 

يف حـاالت حفـظ الســـالم واإلصــالح والتدريــب يف جمــال إعــادة التــأهيل وبنــاء نوع نشاط التعاون التقين  �
القدرات من أجل قوات الشرطة الوطنية 

مبا يف ذلك تفويض وحدات الشرطة واعتماد أهلية ضباط الشرطة   -
إىل جانب روابط أيضا مع دوائر اإلصالح والتأديب وجهاز القضاء   -

امليزانية العادية لألمم املتحدة مصدر متويل التعاون التقين  �
التمويل الطوعي التكميلي من اجلهات املاحنة   �

املنسقون املقيمون التابعون لألمم املتحدة الشبكة امليدانية  �
٤ مكاتب لدعم بناء السالم (يف ليربيا وغينيا - بيساو ومجهورية أفريقيا الوسـطى   �

وطاجيكستان) 
شبكــــــة منــــــع الصراعـات واإلعمـار بعـد انتـهاء الصـراع (٢٩ منظمـة عاملــة يف الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها  �

جمال منع الصراعات)   
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أنشطة التعاون التقين املتصلة باملخدرات واجلرمية 

 
ـــدة املشــترك املعــين بفــريوس  برنـامج األمـم املتح

نقص املناعة البشرية/اإليدز 
� 

معاجلة مشكلة فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز لدى متعاطي املخدرات حقنا �الدور 
احلـد مـن فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز عـن طريـــق تطويــر اســتراتيجيات �حمور التركيز 

وسياسات وبرامج وطنية رامية إىل محاية صحة متعاطي املخدرات حقنا وحتسـني 
صحتهم 

من خالل أنشطة املكتب املعين باملخدرات واجلرمية املشارك يف رعاية النشاط �نوع النشاط 
دعـم تنـوع الوقايـة مـن فـريوس نقـص املناعـة البشـرية وخدمـات الرعايـــة املقدمــة � 

ملتعاطي املخدرات حقنا 
تنفيذ مشاريع مشتركة بني الوكاالت ملعاجلة إدمان املخدرات � 
تعزيز منظمات اتمع املدين العاملة مع الفئات اليت تشكل خطرا كبريا � 
حتديد ونشر أفضل املمارسات يف جمال الوقاية مـن اسـتخدام املخـدرات وفـريوس � 

نقص املناعة البشرية/اإليدز 
تعزيز اهليئات احلكومية واملنظمات غري احلكومية لوضع برامج تدخل فعالة � 

تربعــات أساســية وتكميليــة مقدمــة إىل برنــامج األمــم املتحــدة املشــترك املعــــين �مصدر متويل التعاون التقين 
بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز 

تربعات أساسية وتكميلية إىل املشاركني يف رعاية برنامج األمـم املتحـدة املشـترك � 
املعين بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز 

شىت املنظمات غري احلكومية ومصادر القطاع اخلاص � 
املنسقون املقيمون التابعون لألمم املتحدة �الشبكة امليدانية 

دعم إضايف من موظفي املكتب امليداين للوكاالت املشاركة يف رعاية املشروع � 
دعـم موظفـي أمانـة برنـامج األمـم املتحـدة املشــترك لألفرقــة املواضيعيــة لفــريوس � 

نقص املناعة البشرية/اإليدز يف ٦٠ بلدا 
٢٢ مكتبا إقليميا تابعا للمكتب املعين باملخدرات واجلرمية � 

روابط كثرية مع املشتركني يف رعاية املشاريع وكيانات أخرى يف األمم املتحدة �الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها 
االحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر � 
خمتلف املنظمات غري احلكومية الوطنية والدولية � 
الـس الـدويل للمنظمـات املعنيـة بـاإليدز، والشـبكة العامليـة لألشـخاص املصــابني � 

بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز، والتجمع الدويل للمصابـات بفـريوس نقـص 
املناعة البشرية/اإليدز، وشبكة األحبـاث العامليـة املعنيـة بالوقايـة مـن فـريوس نقـص 
املناعة البشرية فيمـا بـني متعـاطي املخـدرات، والتحـالف الـدويل املعـين بـاحلصول 

على العالج، واجلمعية الدولية لإليدز وغريها من اهليئات. 
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الشراكة الدولية ضد اإليدز يف أفريقيا �الربامج اخلاصة 
 

  مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية 

حتسني قدرة احلكومات على الوفاء بالتزاماا الدولية  الدور 
متابعة ج متكامل يف مسائل املخدرات واجلرمية �حمور التركيز 

وضع مسائل اجلرمية واملخدرات يف سياق التنمية املستدامة � 
إجياد التوازن بني الوقاية واإلنفاذ � 
اختيار العمليات على أساس املعرفة والرؤية االستراتيجية � 
املساعدة على إنشاء مؤسسات لتعزيز أفضل املمارسات الدولية � 
ختصيص املوارد الستغالل طاقة الشراكات � 

املساعدة يف التصديق على الربوتوكوالت �نوع النشاط 
املساعدة يف تطوير وتنفيذ التشريعات الوطنية للوفاء بااللتزامات الدولية � 
القوانني واألمثلة النموذجية للتشريعات ذات الصلة � 
املساعدة يف تقييم احلاالت الوطنية أو اإلقليمية � 
نشر املعلومات واملساعدة على إنشاء نظم ملراقبة احملاصيل غري املشروعة � 
املساعدة يف تطوير برامج للحد من الطلب على املخدرات غري املشروعة � 
املساعدة يف التخطيط لوضع نظم ملعاجلة متعاطي املخدرات يف إطار نظام العدالـة � 

اجلنائية 
املسـاعدة يف وضـع برامـج تنميـة بديلـة للمزارعـني الذيـن يعتمـدون علـى حمـــاصيل � 

املخدرات 
املساعدة يف الربامج الرامية إىل محاية ودعم وتعويض ضحايا االجتار باألشخاص � 
برامج لتبادل املعلومات، واختاذ إجراءات مشتركة، وأفضل املمارسات � 
املساعدة يف وضع استراتيجيات للتصدي للجرمية املنظمة � 
املساعدة يف تطوير سياسات ومبادئ توجيهية ملنع ومكافحة اجلرميـة املنظمـة عـرب � 

الوطنية 
تدريب العاملني يف جمال العدالة اجلنائية � 
املسـاعدة يف وضـــع برامــج ملنــع ومكافحــة االجتــار يف األســلحة الناريــة وغســل � 

األموال 
املساعدة يف إنشاء وحدات خمابرات مالية ملكافحة غسل األموال � 

امليزانية الربناجمية لألمم املتحدة: الربنامج العادي للتعاون التقين وحساب التنمية �مصدر متويل التعاون التقين 
التربعات من البلدان املاحنة � 

٢٢ مكتبا إقليميا �الشبكة امليدانية 
معهد األمم املتحدة اإلقليمي لبحوث اجلرمية والعدالة �الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها 
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برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع  � 
صالت مكثفة مع كل من املنظمـات احلكوميـة الدوليـة واملؤسسـات واجلمعيـات � 

اخلاصة 
الربنامج االستشاري القانوين �الربامج اخلاصة 

الربنامج العاملي ضد الفساد � 
الربنامج العاملي ضد اجلرمية املنظمة عرب الوطنية � 
الربنامج العاملي ضد االجتار باألشخاص � 
الربنامج العاملي ضد اإلرهاب � 
الربنامج العاملي ضد غسل األموال � 
شبكة معلومات األمم املتحدة عن اجلرمية والعدالة  � 
ــــب األمـــم املتحـــدة املعـــين �  برنــامج مراقبــة احملــاصيل غــري املشــروعة التــابع ملكت

باملخدرات واجلرمية 
برنـامج التقييـم العـاملي إلسـاءة اسـتعمال املخـدرات (قـاعدة بيانـات عامليـة بشـــأن � 

أمناط استهالك املخدرات) 
شبكة الشباب العاملي (للوقاية من سوء استعمال املخدرات) � 
الشراكات يف الوقاية (شراكات على مستوى اتمعات احمللية ضد املخدرات) � 
 

برنــامج األمــم املتحــدة للمســــتوطنات البشـــرية 
(املوئل) 

  

محاية املستوطنات البشرية من خماطر الكوارث �الدور 
اتباع ج يضمن سالمة املدن �حمور التركيز 

بناء القدرات على مستوى املدن للتصدي النعدام األمن يف املدن    -
املسامهة يف إنشاء ثقافة وقائية    -

حتديد وتعبئة الشركاء الرئيسيني على الصعيد احمللي �نوع نشاط التعاون التقين 
املساعدة على إنشاء حتالف يهتم بالسالمة احمللية  � 
تقييــــم الســــالمة احملليــــة واســــتراتيجيتها (مبــــا يف ذلــــك املســــاعدة يف تنفيــــــذ � 

االستراتيجيات) 
املساعدة يف إضفاء الطابع املؤسسي على الوقاية مـن اجلرميـة احملليـة بوصـف ذلـك � 

موضوعا يهم كل اهليئات احلكومية ونظام العدالة اجلنائية 
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي �مصدر متويل التعاون التقين 

تربعات املاحنني يف الصناديق االستئمانية � 
املؤسسات اخلاصة � 

٤ مكاتب إقليمية ومكتبان دون إقليميني (جمموعه ٦ مكاتب) �الشبكة امليدانية 
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أنشطة التعاون التقين املتصل باالجتار باألشخاص 

 
  منظمة األمم املتحدة للطفولة 

لكل طفل – الصحة والتعليم واملساواة واحلماية �الدور 
محاية األطفال من العنف واالستغالل وسوء املعاملة والتمييز �حمور التركيز 
نشر املعلومات واألحباث والوثائق عن االجتار باألطفال والدعارة �نوع النشاط 

دعم النظر يف التشريعات الوطنية � 
املساعدة يف إنشاء نظم حملية للرقابة والوقاية واحلماية � 

املوارد العادية والتكميلية لليونيسيف �مصدر متويل التعاون التقين 
أكثر من ٢٠٠ مكتب ميداين �الشبكة امليدانية 

٨ مكاتب إقليمية � 
ـــة �الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها  الشـراكة يف االسـتراتيجيات املسـتدامة لتعليـم الفتيـات (مـع إدارة متويـل التنمي

والبنك الدويل) 
اللجان الوطنية التابعة لليونيسيف يف ٣٧ بلدا � 
كلية كيندي للدراسات احلكومية يف جامعة هارفارد � 
الشبكة الدولية للفتيات (٤٠٠ منظمة غري حكومية يف ٨٦ بلدا) � 
الربنامج العاملي ملكافحة االجتار باألشخاص  � 
روابط مع كثري من املنظمات احلكومية واملنظمات غري احلكومية األخرى � 
اللجنة االقتصادية واالجتماعية ملنطقة البحر الكارييب واحمليـط اهلـادئ، وبرنـامج � 

األمم املتحدة اإلمنائي، واملنظمة الدولية للهجرة 
منظمة العمل الدولية – الربنامج الدويل للقضاء على عمل األطفال � 

مركز انوشينيت لألحباث التابع لليونيسيف  الربامج اخلاصة 
 

صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة 
  

تعزيز حقوق اإلنسان للمرأة والقضاء على العنف املوجه ضد املرأة �الدور 
دعـم القـدرات علـى املسـتوى القطـري واإلقليمـي لتنفيـذ االتفاقيـة وااللتزامــات �حمور التركيز 

للتصدي لالجتار بالنساء والفتيات 
تعزيز التعاون دون اإلقليمي واإلقليمي والعاملي إلاء االجتار � 

الدعم التقين والتدريب بشأن املسـائل املتعلقـة بـاملرأة للمؤسسـات واموعـات �نوع النشاط 
املهتمة باملوضوع 

تيسري احلوار والربط الشبكي فيمـا بـني احلكومـات واملنظمـات غـري احلكوميـة � 
ووكاالت األمم املتحدة املهتمة ذه املسألة 
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تطويـر وتعزيـز األدوات العمليـة (مثـل عقـود منوذجيـة للعـــاملني املــهاجرين يف � 
املنازل) 

الصنـدوق االسـتئماين لصنـدوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة مـن أجـل دعــم �مصدر متويل التعاون التقين 
اإلجراءات املتخذة للقضاء على العنف املوجه ضد املرأة 

تربعات لتقاسم التكاليف من املاحنني الثنائيني � 
وكــاالت األمــم املتحــدة األخــرى، ومؤسســات خاصــــة، واملنظمـــات غـــري � 

احلكومية 
مدراء الربامج اإلقليمية يف ١٥ بلدا �الشبكة امليدانية 

املنظمة الدولية للهجرة �الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها 
شراكة قوية مع رابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي � 
جمموعة كبرية من املنظمات غـري احلكوميـة احملليـة والوطنيـة واإلقليميـة العاملـة � 

يف جمال حقوق املرأة وحقوق اإلنسان 
أفرقـة عاملـة مشـتركة بـني وكـاالت األمـم املتحـدة املعنيـة بـــاملرأة، وباالجتــار، � 

ومبسائل ذات صلة 
 

مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية 
  

تعزيز التعاون الدويل وتشجيع القدرات الوطنية ملكافحة االجتـار باألشـخاص، �الدور 
ال سيما النساء واألطفال 

متابعة ج متكامل يف مسائل املخدرات واجلرمية �حمور التركيز 
وضع مسائل اجلرمية واملخدرات يف سياق التنمية املستدامة � 
التوازن بني الوقاية واإلنفاذ � 
اختيار عمليات على أساس املعرفة والرؤية االستراتيجية � 
املساعدة على إنشاء مؤسسات تعزز أفضل املمارسات الدولية � 
إجياد موارد الستغالل طاقة الشراكات � 

املساعدة على تصديق الربوتوكوالت الدولية �نوع النشاط 
مجع ونشر املعلومات فيما يتعلق باالجتاهات العاملية واملمارسات الفعالة � 
املساعدة على حتسني تصدي العدالة اجلنائية لالجتار � 
تعزيز وحدات الشرطة املتخصصة    -
تعزيــز التعــاون املشــترك بــني الوكــاالت، بــني إنفــاذ القــانون، واملدعـــني    -

العامني، واتمع املدين 
محاية الضحايا ودعمهم � 
الوقاية وزيادة الوعي � 

امليزانيـة الربناجميـة لألمـــم املتحــدة: امليزانيــة العاديــة للتعــاون التقــين وحســاب �مصدر متويل التعاون التقين 
التنمية 
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التربعات الواردة من البلدان املاحنة � 
٢٢ مكتبا إقليميا �الشبكة امليدانية 

معهد األمم املتحدة األقاليمي لبحوث اجلرمية والعدالة �الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها 
برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، اليونيسـيف، مكتـب األمـم املتحـدة خلدمـــات � 

املشاريع، جامعة األمم املتحدة 
املنظمة الدولية للهجرة، االنتربول، مكتب األمن والتعـاون يف أوروبـا، االحتـاد � 

األورويب 
روابط كثرية من كل من املؤسسات واجلمعيات احلكومية الدولية واخلاصة � 

الربنامج العاملي للتصدي لالجتار باألشخاص �الربامج اخلاصة 
برامج االستشارة القانونية � 
 

مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان 
  

تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية �الدور 
إقامة العدل �حمور التركيز 

اإلصالح الدستوري والتشريعي � 
سيادة القانون وحقوق اإلنسان يف أنشطة القوات املسلحة � 
تقدمي التقارير عن املعاهدات � 
التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان � 
خطة العمل الوطنية � 

املساعدة يف إدراج معايري حقوق اإلنسان يف القوانني والسياسات الوطنية �نوع النشاط  
املسـاعدة يف تطويـر التشـريعات والـربامج والسياســـات الــيت تتصــدى لتعــرض � 

املهاجرات بصفة خاصة للممارسات التقليدية الضارة 
مسـاعدة العـاملني يف اتمـع املـدين لرصـد ومنـاصرة مسـائل حقــوق اإلنســان � 

بصورة فعالة 
مشروع عاملي لتعزيز برامج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان � 

امليزانية العادية لألمم املتحدة �مصدر متويل التعاون التقين 
تربعــات مــن احلكومــات واملنظمــات غــري احلكوميــة واملؤسســات واملـــاحنني � 

اآلخرين من القطاع اخلاص 
الصندوق الطوعي للتعاون التقين يف ميدان حقوق اإلنسان � 

املنسقون املقيمون التابعون لألمم املتحدة �الشبكة امليدانية 
املمثلون اإلقليميون يف ستة بلدان � 
مكاتب الرصد يف ستة بلدان � 

مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية وكيانـات أخـرى تابعـة لألمـم �الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها 
املتحدة  
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جلنة حقوق اإلنسان، وجلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة، وجلنـة � 
القضـاء علـى التميـيز العنصـري، واللجنــة املناهضــة للتعذيــب، وجلنــة حقــوق 

الطفل 
ـــــامج األمــــم املتحــــدة �الربامج اخلاصة  برنـــامج مشـــترك لتعزيـــز حقـــوق اإلنســـان بـــني برن

اإلمنائي/مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان 
 

إدارة األمــــــم املتحــــــدة للشــــــؤون االقتصاديــــــة 
واالجتماعية 

  

املسائل املتعلقة باملرأة والنهوض باملرأة �الدور 
حقوق اإلنسان للمرأة، واالجتار باملرأة والعنف املوجه ضد املرأة �حمور التركيز 
املساعدة على تصديق وتنفيذ اتفاقية األمـم املتحـدة للقضـاء علـى التميـيز ضـد �نوع النشاط 

املرأة 
بناء القدرات لتقدمي تقارير عن االلتزامات    -
منتديات قانونية للمحامني والقضاة    -

امليزانيـة الربناجميـة لألمـم املتحـدة: الربنـامج العـــادي للتعــاون التقــين وحســاب �مصدر متويل التعاون التقين 
التنمية 

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي � 
يدعمها املنسقون املقيمون التابعون لألمم املتحدة �الشبكة امليدانية 

برنـامج األمـم املتحـــدة اإلمنــائي، وصنــدوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة، �الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها 
واللجان اإلقليمية 

  
أنشطة التعاون التقني المتصلة بالفساد 

 
  ئي 

حتسني املساءلة والشفافية والرتاهة يف احلكم الدميقراطي �الدور 
الفساد بوصفه مشكلة من مشاكل احلكم الرديء �حمور التركيز 
الوقاية: �نوع النشاط 

تعزيز وجود خدمة مدنية حمترفة وقائمة على تقييم جدارة األداء وحمايدة    -
تعزيز النظم اإلدارية املالية العامة واملساءلة    -
االسـتعراضات الوظيفيـة يف إصـالح اإلدارة العامـة مـن أجـل حتسـني تقـــدمي    -

اخلدمات وفعاليتها 
اسـتخدام تكنولوجيـــا املعلومــات واالتصــاالت لتعزيــز الفعاليــة واالنفتــاح    -

وفرص الوصول 
اإلنفاذ:  � 
إجياد حمققني ومدعني عامني وحمكمني مستقلني    -
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حتسني فرص الوصول إىل العدالة والرتاهة القضائية    -
تعزيز قدرة الشرطة ونزاهتها    -
الوعي العام وبناء التحالفات: � 
بناء قدرات اتمع الدويل على اإلشراف    -
حتسني فرص الوصول إىل املعلومات    -
دعم الصحافة احلرة واملستقلة، مبا يف ذلك التدريب على صحافة التحقيق    -
تسهيل املشاورات الوطنية واإلقليمية واحمللية لتوسيع نطاق املشاركة     -
بناء املؤسسات: � 

بنـاء قـدرات وكـاالت مكافحـة الفسـاد املسـتقلة وغـري ذلــك مــن اهليئــات  -  -
اإلشرافية 

دعم مكتب مراقب احلسابات العام وأمني املظامل    -
التمويل األساسي والتكميلي لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي �مصدر متويل التعاون التقين 

الصنـدوق االســـتئماين املواضيعــي لربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي - احلكــم � 
الدميقراطي 

مكاتب يف ١٣١ بلدا  �الشبكة امليدانية 
٩ مرافق دون إقليمية للموارد � 

مكتب األمم املتحـدة املعـين بـاملخدرات واجلرميـة، وإدارة الشـؤون االقتصاديـة �الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها 
واالجتماعية، والبنك الدويل، ومنظمة التعاون والتنمية يف امليـدان االقتصـادي، 
ومصـرف التنميـــة اآلســيوي، واهليئــة الدوليــة للشــفافية، واملــاحنون الثنــائيون، 

واملنظمات غري احلكومية احمللية 
املرفق املواضيعي العاملي املعين باحلكم (أسلوب النرويج) �الربامج اخلاصة 

حقيبة الربنامج العاملي (ضمن إطار التعاون العاملي) � 
برنامج املساءلة والشفافية � 

  البنك الدولي 
الفسـاد بوصفـه العقبـة الكـربى الوحيـدة الـــيت تعــترض التنميــة االقتصاديــة �الدور 

واالجتماعية 
زيادة املساءلة السياسية �حمور التركيز 

تعزيز مشاركة اتمع املدين � 
إنشاء قطاع خاص قادر على املنافسة � 
وضع قيود مؤسسية على السلطة � 
حتسني إدارة القطاع العام � 

ـــى شــبكة اإلنــترنت، وأفضــل املمارســات، ودراســات �نوع النشاط  مواقـع للمعلومـات عل
احلاالت 

دعم التعاون التقين املشمول يف املشاريع والربامج اليت تقدم القروض واملنح � 
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دورة تدريبية (دورة دراسية للحكم الرشيد ومكافحة الفساد) � 
قروض ومنح البنك الدويل �مصدر متويل التعاون التقين 

أموال يقدمها املاحنون من خالل الصناديق االستئمانية � 
مكاتب يف أكثر من ١٠٠ بلد عضو �الشبكات امليدانية 

جمموعـة كبـرية مـن الروابـط مـع املنظمـات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات غـــري � 
ــــة املناهضـــة  احلكوميــة واملنظمــات اإلقليميــة، والوكــاالت واللجــان احلكومي

للفساد 
البنك الدويل/شراكات برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بشأن احلكم الرشيد  الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها 

مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية �  
تعزيز التعاون الدويل وتعزيز القدرات الوطنية � الدور 

متابعة ج متكامل يف مسائل املخدرات واجلرمية � حمور التركيز 
وضع املسائل املتعلقة باجلرمية واملخدرات يف سياق التنمية املستدامة �  
إجياد توازن بني الوقاية واإلنفـاذ �  
اختيار العمليات على أساس املعرفة والرؤية االستراتيجية �  
املساعدة يف إنشاء مؤسسات تعزز أفضل املمارسات الدولية �  
إجياد موارد الستغالل طاقة الشراكات �  

تقاسم جتارب اخلرباء واملمارسني � نوع النشاط 
تقييـم املؤسسـات واالســـتراتيجيات والسياســات والتدابــري واألدوات املســتخدمة�  

ضد الفساد 
إسـداء املشورة بشأن التشريعات �  
إسداء املشورة عن إنشاء وتعزيز هيئات ملكافحة الفساد �  
تعزيز النـزاهة القانونية �  
تدريب أصحاب املصلحة على تدابري مكافحة الفساد �  
محـالت توعية اجلماهري �  
مدونات قواعـد السلوك �  
أنظمـة تتسم باملصداقية يستخدمها اجلمهور لتقدمي الشكاوى �  
اإلعالن عن األصول ورصدهـا �  
إمكانية احلصول على املعلومات �  

امليزانية الربناجمية لألمم املتحدة � مصدر متويل التعاون التقين 
تربعات من البلدان املاحنة �  

٢٢ مكتبا إقليميا � الشبكة امليدانية 
معهد األمم املتحدة األقاليمي لبحوث اجلرمية والعدالة � الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها 

برنامج األمم املتحدة العاملي ملكافحة الفساد � الربامج اخلاصة 
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برنامج االستشارات القانونية �  
إدارة األمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية �  

إدارة القطاع العام � الدور 
األخالقيات واإلدارة املالية العامة واملساءلة � حمور التركيز 

الدعم التقين ملنتدى مكافحة الفساد ومحاية النـزاهة �  
اخلدمات االستشارية يف تقييم االحتياجات � نوع نشاط التعاون التقين 

اخلدمات االستشارية يف حترير السياسات والتنمية �  
دراسات حتليلية �  
املساعدة يف تصميم وتنفيذ الربامج �  
تنمية املوارد البشرية وتدريبها �  

امليزانية الربناجمية لألمم املتحدة: الربنامج العادي للتعاون التقين وحساب التنمية � مصدر متويل التعاون التقين 
أموال يقدمها املاحنون من خالل الصناديق �  
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي �  

املنسقون املقيمون التابعون لألمم املتحدة � الشبكة امليدانية 
روابـط كثـرية علـى نطـاق منظومـة األمـم املتحـــدة، ال ســيما مــع برنــامج األمــم� االتصاالت داخل األمم املتحدة وخارجها 

املتحدة اإلمنائي والبنك الدويل 
جلنة األمم املتحدة للخرباء يف جمال اإلدارة العامة �  
خمتلف املنتديات اليت تعاجل اإلدارة العامة والنـزاهة والفساد ومسائل أخرى �  

شبكة األمم املتحدة احلاسوبية للمؤسسات اإلقليمية من أجل بناء القدرات � الربامج اخلاصة 
  

أنشطة التعاون التقني المتصلة باإلرهاب 
 

  مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية 
 

تعزيــز التعــاون الــدويل والنــهوض بــالقدرات الوطنيــة يف جمــاالت السياســات �الدور 
والتدابري املتعلقة مبكافحة اإلرهاب 

تعزيز النظام القانوين ملكافحة اإلرهاب �حمور التركيز 
تقـدمي املسـاعدة للتصديـق علـى الصكـوك القانونيـة واالنضمـام إليـها وتنفيذهـــا �نوع النشاط 

على الصعيد العاملي 
توفـري اإلرشــاد القــانوين بشــأن االتفاقيــات والــربوتوكوالت العامليــة ملكافحــة � 

اإلرهاب 
استعراض القوانني احمللية وتقدمي املشورة بشأن إعداد قوانني التمكني � 
تيسري وتوفري التدريب لإلدارات الوطنية فيما يتعلق بالقوانني اجلديدة � 
تقدمي املساعدة املتعمقة بشأن تنفيذ القوانني اجلديدة � 
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املساعدة على تعزيز الترتيبات املتعلقة بتسليم ارمني الفارين وتبـادل املسـاعدة � 
القانونية 

ـــامج العــادي للتعــاون التقــين وحســاب �مصدر متويل التعاون التقين  امليزانيـة الربناجميـة لألمـم املتحـدة: الربن
التنمية 

تربعات البلدان املاحنة � 
٢٢ مكتبا إقليميا �الشبكة امليدانية 

جلنة مكافحة اإلرهاب التابعة لس األمن �الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها 
أمانة الكمنولث، منظمة البلدان األمريكية، منظمة األمن والتعاون يف أوروبا � 
الوكاالت احلكومية الوطنية املختلفة � 

الربنامج العاملي ملكافحة اإلرهاب �الربامج اخلاصة 
الربنامج االستشاري القانوين � 

  إدارة الشؤون السياسية التابعة لألمم املتحدة 
العمل كمركز تنسيق داخل األمم املتحدة لبناء السالم يف الفـترات الـيت تعقـب �الدور 

الصراعات 
تنظيم اجتماعات اللجنة التنفيذية املعنية بالسالم واألمن    -
منع الصراعات وصنع وبناء السالم    -

تعزيز األمن على الصعيدين الداخلي واخلارجي �حمور التركيز 
تعزيز املؤسسات السياسية وممارسات احلكم الرشيد � 
تشجيع التنمية االقتصادية واالجتماعية وأنشطة التأهيل � 
دعم احلوار السياسي على الصعيد الداخلي واملصاحلة الوطنية � 

إعداد قاعدة بيانات وتوفري متطلبات مكافحة اإلرهاب �نوع أنشطة التعاون التقين 
املساعدة على إجيـاد مصـادر للتعـاون التقـين، يف جمـال مكافحـة اإلرهـاب، مـن � 

كيانات األمم املتحدة أو األطراف املاحنة الثنائية 
توفري الدعم للجنة مكافحة اإلرهاب التابعة لس األمن � 
أداء دور حفاز مع كيانات األمم املتحدة األخرى    -

امليزانية العادية لألمم املتحدة �مصدر متويل التعاون التقين 
التمويل التكميلي من تربعات املاحنني � 

منسقو األمم املتحدة املقيمون �الشبكة امليدانية  
١٢ مكتبا ميدانيا � 
منها ٤ مكاتب لدعم بناء السالم (ليربيا وغينيا - بيساو ومجهوريــة أفريقيـا    -

الوسطى وطاجيكستان) 
شـبكة منـع الصراعـات واإلعمـار يف فـترة مـا بعـد انتـهاء الصـراع (٢٩ منظمـة �الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها 

عاملة يف جمال منع الصراعات) 
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املنظمـات األعضـاء يف اللجـان التنفيذيـة األخـرى - اللجنـة التنفيذيـــة للشــؤون � 
اإلنسانية، واللجنة التنفيذية املعنية بالشؤون االقتصادية واالجتماعية، وجمموعـة 

األمم املتحدة اإلمنائية 
 

املناقشة 
مثلما هو احلال بالنسبة لبناء السالم، تتميز املسائل املتعلقة بسيادة القـانون باحلساسـية 
جتاه القضايا السياسية والثقافية. ويعمل عدد مـن كيانـات األمـم املتحـدة بأنشـطة تعـاون تقـين 
متصلة بسيادة القانون، لكنها متسـقة مـع مالحظـات سـابقة، مـن وجـهات نظـر خمتلفـة. وقـد 
أجنـز موظفـو الكيانـات املشـــاركة حجمــا كبــريا مــن العمــل فيمــا يتعلــق بعــدد مــن مســائل 

العالقات، وقدمت مالحظات وتوصيات عديدة. 
ومثـال لبعـض هـذه األعمـال هـو االسـتعراض الـذي أجـراه مؤخـــرا مكتــب خدمــات 
الرقابة الداخلية، للتقــدم احملـرز يف إجيـاد احللـول ملسـائل معينـة، ظلـت معلقـة فيمـا بـني برنـامج 
األمم املتحدة اإلمنائي وشعبة املشورة االنتخابية التابعة إلدارة الشـؤون السياسـية. ومثـال آخـر 
هو تقرير املستشارين، املتعلق بتعزيز قدرة مفوضية األمم املتحدة حلقـوق اإلنسـان علـى تقـدمي 
الدعـم ألفرقـة األمـم املتحـدة القطريـة، مـن أجـل إدمـاج اعتبـارات حقـوق اإلنسـان يف إعـــداد 

الربامج اإلمنائية. 
وبينمـا تعتـرب القـدرة علـى الدراسـة التفصيليـــة ملســائل فــرادى العالقــات الــيت وردت 
خطوطها العريضة يف هذه التقارير املختلفـة، حمـدودة جـدا يف سـياق هـذا االسـتعراض األعـم، 
ففـي اإلمكـان اخللـوص إىل أنـه بينمـــا يتواصــل إحــراز التقــدم، تبقــى بعــض عنــاصر مســائل 

العالقات الفردية هذه، وغريها من العالقات األخرى، بدون حلول كاملة. 
وإذ ثار القلق بشأن إمكانية قيام برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومكتب األمم املتحـدة 
املعين باملخدرات واجلرمية بأعماهلمـا يف معـزل عـن بعضـهما البعـض، فقـد عقـدت مناقشـات، 
ال تـزال جاريـة بـني املنظمتـني، بغيـة إجيـاد عالقـة عمـل وثيقـة بدرجـة أكـرب، وحتديـد جمـــاالت 
التفـوق النسـيب لكـل منـهما بشـكل أكـثر دقـة. ورمبـا تفـاقم أثـر الفصـل اجلغــرايف بــني مقــري 
الربنامج واملكتب أيضا من جراء دور املكتـب يف دعـم تنفيـذ الـربوتوكوالت الدوليـة املختلفـة 
واالختالفات األساسية يف طبيعة جملسي إدارما، حيث تظل توجهات مكتـب األمـم املتحـدة 
املعـين بـاملخدرات واجلرميـة أكـثر ميـال حنـو اخلـربة التقنيـة، بينمـا يبقـــى ــج الــس التنفيــذي 
للربنـامج اإلمنـائي ميـاال إىل إدارة املعونـات بشـكل عـام. وهنـاك اختالفـات واضحـــة يف أمنــاط 
متويل املنظمتني. إذ بينما يبقى التمويل األساسي مشكلة بالنسبة للربنـامج اإلمنـائي أيضـا، فـإن 
نسبة تفوق ٩٠ يف املائة من موارد التعاون التقين للمكتب املعين باملخدرات واجلرمية تـأيت مـن 
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األطراف املاحنة. وال شك يف أن هذا اهليكـل التمويلـي حيـد بشـكل واضـح مـن قـدرة املكتـب 
علـى اتبـاع التوجيـهات االسـتراتيجية الـــيت تضعــها جمالســه. ومــهما طــال أجــل التوجيــهات 
املوضوعة ملمارسات الربنـامج اإلمنـائي يف جمـال احلكـم الدميقراطـي، تظـل لـدى املكتـب املعـين 
باملخدرات واجلرمية قدرات هامـة (وناقصـة التمويـل) يتوجـب االسـتمرار يف إدماجـها بشـكل 
كامل يف كل ما قد يتخذ من ج مشتركة بني املنظمتني جتاه الربامج املتعلقة بسيادة القانون. 
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 التذييل زاي 
 املسألة ٦ – إدارة القطاع العام 

 
أنشطة التعاون التقني المتصلة بإدارة القطاع العام 

 
ئي 

 

احلكم الدميقراطي الدور  �
إدارة عامة تتميز باملسؤولية واالنفتاح واخلضوع واملساءلة حمور التركيز  �
العمـل علـى قيـام خدمـة مدنيـة تتمـيز بالكفـاءة املهنيـــة تقــوم علــى اجلــدارة نوع النشاط  �

واحلياد 
إجراء استعراضات للمهام يف جمال إصالح اإلدارة العامة   �
تعزيز الشفافية واملساءلة   �
وضع مدونات لقواعد السلوك السليمة واليت تكافح الفساد   �
إنشاء آليات للرقابة والرصد واملساءلة   �
تدريب موظفي اخلدمة العامة   �
اســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت لتعزيــز الفعاليــة واالنفتــــاح   �

وإمكانية االستفادة منها 
موارد الربنامج اإلمنائي األساسية واخلارجة عن امليزانية مصدر متويل التعاون التقين  �

صندوق الربنامج اإلمنائي االستئماين املواضيعي – احلكم الدميقراطي   �
صنــدوق الربنــامج اإلمنــائي االســتئماين املواضيعــي ملنــع األزمــات وحتقيـــق   �

االنتعاش 
مكاتب يف ١٣١ بلدا الشبكة امليدانية  �

٩ مرافق موارد دون إقليمية   �
 

صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة 
 

بناء القيادات النسائية يف جمال احلكم الدور  �
حتليل امليزانية بصورة تستجيب لالعتبارات اجلنسانية حمور التركيز  �

املساعدة على التنفيذ الفعال التفاقية القضاء على مجيع أشكال التميـيز ضـد   �
املرأة 

وضع خطط عمل إقليمية ووطنية وحملية دعما للمساواة بني اجلنسني   �
تعميم املنظور اجلنساين يف السياسات العامة   �
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املساعدة على حتليل النفقات واإليرادات احلكوميـة فيمـا يتعلـق بأثرهـا علـى نوع النشاط  �
املرأة 

زيادة فعالية إعداد التقـارير والرصـد والتنفيـذ بالنسـبة التفاقيـة القضـاء علـى   �
مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 

تعزيز قدرات احلكومات واملنظمات غري احلكومية علـى اسـتخدام االتفاقيـة   �
ـــني  مـن أجـل إقامـة أطـر تشـريعات وسياسـات أقـوى بغيـة حتقيـق املسـاواة ب
اجلنسـني (مبـا يف ذلـك تعزيـز الشـراكات بـــني احلكومــات واملنظمــات غــري 

احلكومية) 
دعم جهود احلكومات واتمـع املـدين الراميـة إىل إجيـاد واسـتخدام بيانـات   �

مصنفة حسب نوع اجلنس ومؤشرات جنسانية، من أجل بناء املساءلة فيمـا 
يتعلق بااللتزام باملساواة بني اجلنسني 

مسامهات املاحنني الثنائيني يف النفقات األساسية واقتسام التكاليف مصدر متويل التعاون التقين  �
وكاالت األمم املتحدة األخـرى، ومؤسسـات القطـاع اخلـاص، واملنظمـات   �

غري احلكومية 
مديرو برامج إقليمية يف ١٥ بلدا الشبكة امليدانية  �

ــــــا الســـــالم واألمـــــن (٣)   مستشــــارون مواضيعيــــون إقليميــــون يف قضاي �
واإليدز (١) 

مستشار للشؤون اجلنسانية ضمن نظام املنسقني املقيمني يف بلد واحد   �
برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وصنـدوق األمـم املتحـدة للســـكان ومنظمــة الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها  �

األمم املتحدة للطفولة (اليونيسيف) 
أمانة الكمنولث ومركز تنمية املوارد الدولية    �
شبكات االقتصاديني العاملني من منظور املساواة بني اجلنسني   �
جلان األمم املتحدة االقتصادية اإلقليمية   �
وزارات املالية واألجهزة الوطنية للمرأة   �
 

صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية 
 

احلكم احمللي/األخذ بالالمركزية وقطاع التمويل للمشاريع الصغرى الدور  �
االستثمار وبناء القدرات دعما لالمركزية والتمويل املصغر حمور التركيز  �

التركيز على أقل البلدان منوا   �
احلكم احمللي/الالمركزية نوع النشاط  �

تعزيز إمكانية استفادة الفقراء من البىن التحتية االجتماعيـة واالقتصاديـة   -
واخلدمات األساسية 

ـــات اخلاصــة ــم وتطبيــق   تشـجيع مشـاركة السـكان يف حتديـد األولوي -
أنظمة حكم حملي جيدة واحملافظة عليها 

بناء قدرات احلكومات احمللية على إدارة املمتلكات العامة بشـكل خيـدم   -
املصلحة العامة 
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تشـجيع األخـذ بالالمركزيـة املاليـة وتعزيـز إمكانيـة حصـــول الســلطات   -
احمللية على موارد متويل مستدامة 

الدعوة لسياسات وطنية تدعم الالمركزية ولتكرار الربامج التجريبية   -
التمويل املصغر   �
تعزيـز اسـتدامة احلصـول علـى خدمـات التمويــل بالنســبة للعمــالء مــن   -

الفقراء وذوي الدخل املنخفض، ال سيما املرأة 
ـــايل   االسـتثمار يف تنميـة التمويـل املصغـر كجـزء ال يتجـزأ مـن النظـام امل -

الرمسي 
دعـم عمليــات إعــداد وتنفيــذ اســتراتيجيات وخطــط عمــل يف قطــاع   -

التمويل املصغر على الصعيد الوطين 
االستثمار يف آحاد عمليات التمويل املصغر لتجارة البيع بالتجزئة   -
اخلدمات االستشارية   �

املوارد األساسية واخلارجة على امليزانيـة لصنـدوق األمـم املتحـدة للمشـاريع مصدر متويل التعاون التقين  �
اإلنتاجية 

مؤسسة األمم املتحدة    �
صندوق األمن البشري   �

ممثلو برنامج األمم املتحدة اإلمنائي املقيمون الشبكة امليدانية  �
املستشارون التقنيون اإلقليميون يف أفريقيا (يف طريقهم إىل آسيا أيضا)   �

ـــم املتحــدة اإلمنــائي، واملصــارف اإلمنائيــة املتعــددة األطــراف، الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها  برنـامج األم �
وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمـرأة، وبرنـامج متطوعـي األمـم املتحـدة، 
وإدارة األمـم املتحـدة للشـــؤون االقتصاديــة واالجتماعيــة، ومنظمــة العمــل 
الدولية، والفريق االستشاري ملساعدة األشد فقـرا، وبرنـامج األمـم املتحـدة 

املشترك املعين باإليدز، ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع 
 

البنك الدولي 
 

بناء مؤسسات قطاع عام تتميز بالفاعلية واخلضوع واملساءلة الدور  �
إجراء إصالحات إدارية وإصالحات يف اخلدمة العامة حمور التركيز  �

هندسة القطاع العام   -
إدارة شؤون العاملني   -
املسائل املتعلقة بالوكاالت والقطاعات   -
الالمركزية من أجل تقريب اخلدمات ألفراد اجلمهور   -
اســـتخدام األســـاليب اإللكترونيـــة يف احلكـــم (اســـتخدام تكنولوجيــــا   -

املعلومات واالتصاالت لرفع الكفاءة، وتعزيز الفاعلية، وزيادة الشـفافية 
واملساءلة) 

إصالح املؤسسات املعنية باملساءلة   �
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تقدمي املساعدة يف إصالح السياسات وتعزيز القدرات املؤسسية   �
اإلنفاق العام   �
سياسات وإدارة الضرائب   �
إدارة ديون الدولة   �

إنشـاء مواقـع معلومـات علـى اإلنـــترنت، وأفضــل املمارســات، ودراســات ون التقني  �
حاالت 

إدماج دعم التعاون التقين يف القروض واملنح املقدمة للمشاريع/الربامج   �
إدارة دين الدولة   �
عقد حلقات عمل خاصة بكل قطر   -
التدريب على إعداد مناذج لعنصر املخاطرة   -
توفري اخلدمات االستشارية   -
األدوات األساسية:   �
استعراضات النفقات العامة   -
تقييمات املساءلة املالية على الصعيد القطري   -
استعراضات عمليات تقييم املشتريات القطرية   -

ون التقني  أموال القروض واملنح املقدمة من البنك الدويل مصدر تم �
أكثر من ١٠٠ مكتب يف البلدان األعضاء الشبكة الميدانية  �

الشراكة بني البنك الدويل وبرنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي املتعلقـة بـاحلكم رجها  �
الرشيد 

نطاق واسع من الصالت مع املنظمات احلكوميـة الدوليـة، واملنظمـات غـري   �
احلكوميـة، واملنظمـات اإلقليميـة، والوكـاالت/اللجـــان احلكوميــة ملكافحــة 

الفساد 
 

ت البشـرية 
(الموئل) 

 

إدارة املراكز احلضرية الدور  �
برنامج إدارة املراكز احلضرية محور الترآيز  �

وضع أطر وأدوات إدارة املراكز احلضرية ون التقني  �
إدارة األراضي   -
التمويل واإلدارة على مستوى البلديات   -

اهلياكل األساسية   -
البيئة احلضرية   -
فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز   -
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احلكم املناصر للفقراء   -
بنـاء القـدرات علـى الصعيـد اإلقليمـي مـن خـــالل أفرقــة اخلــرباء وحلقــات   �

العمل وإرساء دعائم املؤسسات  
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ون التقني  �

أموال املاحنني االستئمانية   �
مؤسسات القطاع اخلاص   �

أربعـة مكـاتب إقليميـة ومكتبـان علـى الصعيـد دون اإلقليمـي (جمموعـــها ٦ الشبكة الميدانية  �
مكاتب) 

برنامج مشترك مع الربنامج اإلمنائي والبنك الدويل رجها  �
 

ديــة 
عية 

 

إدارة القطاع العام الدور  �
إصالح وحتديث اإلدارة العامة وقطاع اخلدمة العامة على الصعيد الوطين محور الترآيز  �

إقامة أنظمة ومؤسسات حكم مبا يف ذلك ما تعلق منها بالالمركزية   �
تعزيز القدرات الوطنية يف جمال إعداد السياسات العامة اليت تناصر الفقراء   �
ـــدة   املسـاعدة علـى بنـاء القـدرات مـن أجـل حتسـني توصيـل اخلدمـات اجلدي �

ذات الصلة 
إقامة أنظمة آلداب املهنة وإدارة الشؤون املالية العامة واملساءلة   �
إعادة بناء املؤسسات وهيئات اإلدارة العامة عقب الصراعات   �
بناء القدرات يف جمال حشد املوارد املالية وإدارا ال سيما إدارة الضرائب   �
اســتخدام تكنولوجيــا املعلومــــات يف أداء األعمـــال احلكوميـــة (اســـتعمال   �

الوسائل اإللكترونية يف احلكم) 
مهام القطاع العام اإلحصائية ذات الصلة:   �
تنظيم وإدارة أنظمة إحصائية وطنية   -
إجــراء التعــدادات الســكانية، والدراســات االســتقصائية عــــن األســـر   -

املعيشية وغريها 
وضع نظام حماسيب وطين وبيئي   -
إعداد إحصائيات جتارية   -
إعداد إحصائيات تتعلق بالبيئة والطاقة والصناعة   -
إدارة املعلومات   -
ــــات يف   إعــادة تكويــن احلكومــات وإدارات القطــاع العــام عقــب الصراع �

البلدان املختلفة 
تطبيق الالمركزية ونظام احلكم احمللي   -
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بناء القدرات (املوارد املؤسسية والبشرية)   -
الشفافية واملساءلة   -

تقدمي اخلدمات االستشارية يف جمال تقييم االحتياجات ون التقني  �
تقدمي اخلدمات االستشارية يف جمال حتليل وإعداد السياسات العامة   �
إجراء دراسات حتليلية   �
املساعدة يف تصميم الربامج وتنفيذها   �
تنمية وتدريب املوارد البشرية   �

امليزانية الربناجمية لألمم املتحـدة: الربنـامج العـادي للتعـاون التقـين وحسـاب ون التقني  �
التنمية 

أموال املاحنني االستئمانية   �
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي   �

نظام منسقي األمم املتحدة املقيمني الشبكة الميدانية  �
رجها  صالت واسعة على امتداد منظومـة األمـم املتحـدة، وعلـى وجـه اخلصـوص الصالت داخل األمم المت �

مع الربنامج اإلمنائي والبنك الدويل 
جلنة األمم املتحدة خلرباء اإلدارة العامة   �
املنتديـات املختلفـة الـيت تعـاجل مسـائل اإلدارة العامـة، والنــــزاهة، والفســاد،   �

واستخدام الوسائل اإللكترونية يف احلكم 
املنتدى العاملي املعين بإعادة تشكيل احلكومات   �

شبكة األمم املتحدة اإللكترونية للمؤسسات اإلقليمية املعنية ببناء القدرات صة  �
 جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألفريقيا 

تعزيز تدفق املوارد إىل أفريقيا الدور  �
إعداد واعتماد وتنفيذ سياسـات تعـزز اإلدارة املاليـة السـليمة للقطـاع العـام حمور التركيز  �

وتعزيز األنظمة املالية والقواعد التنظيمية 
 تقدمي املساعدة يف بناء القدرات البشرية واملؤسسية 

توفري اخلدمات على املستوى اإلقليمي بناء على الطلب نوع النشاط  �
عقد حلقات عمل وحلقات دراسية تدريبية   �
الزماالت    �
إنشـاء مشـاريع ميدانيـة تسـتهدف بنـــاء القــدرات الوطنيــة وتقاســم أفضــل   �

املمارسات 
ميزانية األمم املتحـدة الربناجميـة: الربنـامج العـادي للتعـاون التقـين وحسـاب مصدر متويل التعاون التقين  �

التنمية 
األموال االستئمانية   �

٥ مراكز إمنائية دون إقليمية الشبكة امليدانية  �
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الدعم املقدم من نظام منسقي األمم املتحدة املقيمني   �
منتدى تنمية أفريقيا الربامج اخلاصة  �

 
جلنــة األمــم املتحــدة االقتصاديــة ألمريكــا الالتينيــــة 

ومنطقة البحر الكارييب 

 

التنمية االقتصادية واالجتماعية للمنطقة الدور  �
إجراء اإلصالحات االقتصادية واإلدارة االستراتيجية للدولة حمور التركيز  �

حتقيق كفاءة القطاع العام فيما يتعلق بإدارة املستوطنات البشرية   �
ــــة   وضــع سياســات لتنظيــم اخلدمــات العامــة ذات الصلــة بــاملوارد الطبيعي �

والطاقة واهلياكل األساسية والنقل 
تقييم السياسات والربامج االجتماعية   �
حتليل ورصد االقتصادات اإلقليمية والوطنية كمدخالت لصنع السياسة   �

توفري اخلدمات االستشارية بواسطة موظفني فنيني متخصصني نوع النشاط  �
بنــاء القــدرات (عقــد دورات وحلقــات دراســية وحلقــــات عمـــل علـــى   �

الصعيدين اإلقليمي والوطين) 
امليزانية الربناجمية لألمم املتحـدة: الربنـامج العـادي للتعـاون التقـين وحسـاب مصدر متويل التعاون التقين  �

التنمية 
املسامهات الثنائية   �

يوجد مقران على املستوى دون اإلقليمي وأربع مكاتب قطرية الشبكة امليدانية  �
الدعم املقدم من نظام منسقي األمم املتحدة املقيمني   �

نظام احلسابات القومية الربامج اخلاصة  �
 

جلنة األمم املتحدة االقتصادية لغرب آسيا 
 

حتقيق التنمية من خالل التعاون والتكامل اإلقليمي ودون اإلقليمي الدور  �
اسـتخدام تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت يف اإلدارة العامـــة (اســتخدام حمور التركيز  �

الوسائل اإللكترونية يف احلكم) 
تعزيز إدارة املراكز احلضرية   �
تنمية اتمعات احمللية   �

تقدمي املساعدة يف إعداد املشروعات والسياسات نوع النشاط  �
التدريب يف جماالت إنتاج واستخدام اإلحصائيات اجلنسانية   �
توفـري اخلدمـات االستشـارية وعقـد حلقـات العمـل التدريبيـة يف جمــال إدارة   �

املوارد املائية 
ــــل التدريبيـــة يف جمـــال   توفــري اخلدمــات االستشــارية وعقــد حلقــات العم �

االستخدام الرشيد للطاقة 
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تنظيم محلة إقليميـة بشـأن أمـن حيـازة األراضـي واإلدارة الرشـيدة للمراكـز   �
احلضرية  

تدريب العاملني يف جمال تنمية اتمعات احمللية   �
امليزانية الربناجمية لألمم املتحـدة: الربنـامج العـادي للتعـاون التقـين وحسـاب مصدر متويل التعاون التقين  �

التنمية 
الصنــدوق العــريب للتنميــــة االقتصاديـــة واالجتماعيـــة، ومصـــرف التنميـــة   �

اإلسالمي 
متويـل املشـروعات بواسـطة اجلـهات املاحنـة الثنائيـة، برنـامج األمـم املتحـــدة   �

للمســتوطنات البشــرية، والصنــدوق االســتئماين التــابع للجنــة االقتصاديـــة 
واالجتماعية لغرب آسيا، وصندوق اخلليج العريب 

إدارة الشـؤون االقتصاديـة واالجتماعيـة، وصنـاديق وبرامـج األمـــم املتحــدة الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها  �
األخرى ووكاالا املتخصصة املعنية كمراكز توصيل إقليمية لشـبكة األمـم 

املتحدة لإلدارة العامة 
جامعة الدول العربية واملنظمات املنتسبة إليها   �
منظمة اخلليج لالستشارات الصناعية   �

 
املناقشة 

تعتـرب إدارة القطـاع العـام مسـألة أخـرى تثـري مسـألة مـا ينبغـي أن يكـون عليـه نطـــاق 
ممارسـات الربنـامج اإلمنـائي يف جمـال احلكـم الدميقراطـي. ولعـل العديـد مـــن املســائل األخــرى 
الشبيهة، اليت أثريت يف املناقشـة السـابقة بشـأن سـيادة القـانون، تنطبـق أيضـا علـى أي ترشـيد 

لألدوار يف جمال إدارة القطاع العام. 
وقد نشأت بـالفعل، بـني الربنـامج اإلمنـائي وإدارة الشـؤون االقتصاديـة واالجتماعيـة، 
عملية ترشيد جزئي للعمل، ينصب فيها تركيز الربنامج اإلمنائي بشـكل رئيسـي علـى العنـاصر 
املتصلة باجلهاز التشريعي، بينما تركز اإلدارة علـى عنـاصر جـهاز اإلدارة العامـة. بيـد أنـه، إذا 
كان ترشيد جانب العرض من ضمن األهداف، فلـن يكـون هنـاك مـا يـربر إعطـاء هـذه املـهام 
لكيانني منفصلني من كيانات األمـم املتحـدة. وال بـد مـن اإلشـارة هنـا أيضـا إىل أنـه إذا كـان 
الربنـامج اإلمنـائي يسـتخدم إدارة الشـؤون االقتصاديـــة واالجتماعيــة كوكالــة منفــذة ألنشــطة 
اإلدارة العامة، فسيكون من املنطقي أن تربز لـدى اجلـانبني معـا، إىل حـد مـا، جمـاالت أنشـطة 
مشاة. غري أن هيكل صندوق األمـم املتحـدة للمشـاريع اإلنتاجيـة متكـامل بشـكل وثيـق مـع 
هيكل الربنامج اإلمنائي. أما بالنسبة للكيانـات األخـرى، فـإن أنشـطتها يف جمـال اإلدارة العامـة 

حمدودة وتعترب جتليات لتكليفاا الرئيسية فيما يتعلق بالربامج. 
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 التذييل حاء 
  املسألة ٧ – تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

 
أنشطة التعاون التقني في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 
ئي 

 

ــــة مـــن خـــالل تكنولوجيـــا الدور  تعزيــز النمــو االقتصــادي والفــرص االجتماعي �
املعلومات واالتصاالت 

ـــــة حمور التركيز  االســـتراتيجيات اإللكترونيـــة - وضـــع االســـتراتيجيات الوطني ألف - �
املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتنفيذها 

– تنفيذ االستراتيجيات وتطوير القدرات نوع النشاط  املبادرات اإللكترونية  باء - �
اإلدارة اإللكترونيـة – تسـخري تكنولوجيـا املعلومـات واالتصــاالت   جيم - �

ألغراض اإلدارة الدميقراطية 
– مــبادرة املنــح الرقميــــة – لدعـــم املبـــادرات   املنــح اإللكترونيــة  دال - �

الشعبية يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
محالت التوعية الوطنية والترويج ومحالت أصحاب املصاحل   هاء - �
مبادرات الدعم العاملية   واو - �

حلقات العمل واحللقات الدراسية نوع نشاط التعاون التقين  ألف -
أفرقة العمل واملنتديات املتعددة األطراف   �
تقييمات اجلاهزية اإللكترونية   �
إدمـاج تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت يف األولويـات اإلمنائيـــة الوطنيــة   �

الرئيسية 
اهلياكل األساسية والربط ووسائل الوصول   باء -
جاهزية السياسات واجلاهزية التنظيمية والشبكية   �
التدريب من أجل بناء املوارد البشرية ودعم الشبكات   �
احملتويات واملعارف اهلامة على الصعيد احمللي   �
نشر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف ااالت ذات األولوية   �
حتديد ااالت الرئيسية لنشـر تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت يف جمـال   جيم -

اإلدارة 
إنشاء آليات تشاركية جديدة   �
استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف عمليات الرصد   �
شبكات وأدوات اإلدارة على الصعيدين البلدي/احمللي   �
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تعزيز قدرات مبادرة التمويل الصغري وتوسيع نطاقها وختفيض تكاليفها   دال -
دعم املنظمات غري احلكومية اليت توفر التدريب على تكنولوجيــا املعلومـات   �

واالتصاالت 
املبادرات اتمعية اليت تعزز سبل الوصول واملشاركة   �
نشر املعلومات العامة مبا يف ذلك احللقات الدراسية وحلقات العمل   هاء -
استحداث/دعم املبادرات الوطنية/احمللية لتبادل املعارف   �
إصـدار تقـــارير وطنيــة عــن تنميــة القــدرات البشــرية يف جمــال تكنولوجيــا   �

املعلومات واالتصاالت 
إجياد تعزيز الشراكات بـني القطـاعني العـام واخلـاص لدعـم تطويـر اهليـاكل   واو -

األساســـية ووضـــع السياســـات العامـــة املتعلقـــة بتكنولوجيـــا املعلومـــــات 
واالتصاالت 

تبادل الدراسات اإلفرادية ومواد التدريب التقين   �
تنظيـم محلـة عامليـة ألصحـاب املصـاحل مـن أجـل حشـد الدعــم لتكنولوجيــا   �

املعلومات واالتصاالت والتنمية 
تنظيم حلقات عمل إقليميـة لتبـادل أفضـل املمارسـات عـن طريـق شـبكات   �

األقران اإلقليمية 
ـــة بأنشــطة إدارة تكنولوجيــا املعلومــات   توفـري مـواد وحلقـات عمـل للتوعي �

واالتصاالت على الصعيد العاملي وتعزيز املشاركة فيها 
تقدمي الدعم لتمويل مشاركة البلدان النامية يف االجتماعات العاملية   �
تعزيـز التعـــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب يف جمــال تكنولوجيــا املعلومــات   �

واالتصاالت 
املوارد األساسية والتكميلية للربنامج اإلمنائي  مصدر متويل التعاون التقين  �

– تســــخري تكنولوجيــــا املعلومــــات   الصنـــدوق االســـــتئماين املواضيعــــي  �
واالتصاالت ألغراض التنمية 

األموال املوجودة يف الصندوق االستئماين   �
املكاتب القائمة يف ١٣١ بلدا الشبكة امليدانية  �

٩ مرافق موارد دون إقليمية   �
صـالت مكثفـة داخـل األمـم املتحـدة ومـع غريهـا مـن املنظمـات احلكوميـــة الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها  �

الدولية واحلكومية وغري احلكومية ومنظمات القطاع اخلاص 
فرقة العمل املعنية بالفرص الرقمية (بلـدان جمموعـة الثمانيـة والبلـدان الناميـة   �

واملنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص) 
مبــادرة الفــرص الرقميــة (مــع شــركة أندرســون لالستشــارات ومؤسســـة   �

ماركل والبنك الدويل) 
مبادرة اجلاهزية واملوارد للشبكة العاملية (مع مؤسسة األمم املتحدة، شـركة   �

أي – يب – إم، ومؤسسـة مـاركل واملنتـدى االقتصـادي العـــاملي، وجامعــة 
هارفارد وأطراف أخرى) 
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إقامة شراكة يف جمال التدريب مع متطوعي األمم املتحدة ونظم سيسكو   �
شــبكة تســخري تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت ألغــــراض التنميـــة – الربامج اخلاصة  �

تسخري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغـراض التنميـة - التعلـم وبنـاء 
القدرات على مستوى املنظمات 

برنـامج التواصـل الشـــبكي ألغــراض التنميــة املســتدامة – املســائل املتعلقــة   �
بالرصد والتواصل الشبكي 

شبكة معلومات الدول اجلزرية الصغرية النامية   �
Netaid.org (برامج إلكترونية ألغراض التنمية)   �
– قـاعدة بيانـات القـــدرات يف البلــدان   شـبكة املعلومـات مـن أجـل التنميـة  �

النامية 
برنامج معلومات التنمية يف آسيا واحمليـط اهلـادئ – الدعـم اإلقليمـي بشـأن   �

السياسات واملبادرات 
مبادرة اإلنترنت من أجل أفريقيا   �

 صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة 
األمن االقتصادي وحقوق املرأة الدور  �

وصول املرأة إىل تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت للتأثـري يف اسـتخدامها حمور التركيز  �
ويف السياسات املتعلقة ا 

دعـم شـبكات دعـاة املسـاواة بـني اجلنسـني للتأثـري يف سياسـات تكنولوجيــا نوع نشاط التعاون التقين  �
املعلومات واالتصاالت، مبا يف ذلك مؤمتر القمــة العـاملي تمـع املعلومـات، 

وكذلك الشبكات القائمة على الصعد الوطنية 
دعـــم شـــبكات النســـاء صاحبـــات املشـــاريع الســــتخدام تكنولوجيــــات   �

املعلومات واالتصاالت تعزيزا ألسواقهن 
مبــادرة النســاء األفريقيــات يف الشــتات الرقمــــي اهلادفـــة إىل جعـــل قـــادة   �

ـــم للجــهود  تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت مـن الشـمال يقدمـون الدع
املبذولة لسد الفجوة الرقمية بني اجلنسني يف أفريقيا 

إقامة شراكات مع كيانـات القطـاع اخلـاص مـن أجـل تعزيـز وصـول املـرأة   �
إىل تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت 

األموال األساسية وأموال تقاسم التكاليف املتأتية من املاحنني الثنائيني مصدر متويل التعاون التقين  �
وكـاالت األمـــم املتحــدة األخــرى واملؤسســات اخلاصــة واملنظمــات غــري   �

احلكومية 
شراكات التمويل مع القطاع اخلاص (من قبيل سيسكو)   �

مدراء الربامج اإلقليمية يف ١٥ بلدا الشبكة امليدانية  �
مستشار يف الشؤون اجلنسانية تابع لنظام املنسقني املقيمني يف بلد واحد   �

فرقة عمل األمم املتحدة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها  �
نظم سيسكو   �
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برنامج األمم املتحدة اإلمنائي   �
النساء يف شبكات صاحبات املشاريع اجلديدة   �
شـبكة النسـاء املسـتخدمة لنظـام أي. يب. ســـي. وجمموعــة املــرأة يف مؤمتــر   �

القمة العاملي املعين مبجتمع املعلومات وغريها من الشبكات اجلنسانية 
الشبكة املعرفية للمديرات التنفيذيات األفريقيات من ذوات الكفـاءة العاليـة   �

يف شركات التكنولوجيا بالشتات 
مشـروع النسـاء يف شـبكات صاحبـات املشـاريع اجلديـدة - التدريـب علـى الربامج اخلاصة  �

الوصول إىل األسواق اجلديدة عن طريق اإلنترنت 
 

 متطوعو األمم المتحدة 
حشد املتطوعني املؤهلني وتشجيع التطوع الدور  �

منسق دائرة تكنولوجيا املعلومات باألمم املتحدة محور الترآيز  �
ـــاس واملؤسســات يف اجلنــوب لتمكينــهم مــن اســتخدام   حتسـني قـدرات الن �

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت استخداما عمليا 
إشراك املتطوعني وتشجيع التطوع ط  �

مواءمــة الطلــب والعــــرض مـــن جـــانب املتطوعـــني يف جمـــال تكنولوجيـــا   �
املعلومات واالتصاالت 

إعـداد جـــرد إلكــتروين ملــوارد املتطوعــني يف جمــال تكنولوجيــا املعلومــات   �
واالتصاالت 

إشراك املتطوعني عرب اإلنترنت   �
صندوق التربعات اخلاص ملتطوعي األمم املتحدة ون التقني  �

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وغريه من وكاالت األمم املتحدة   �
منح املاحنني الثنائيني وتربعات البلدان املضيفة   �

يعملون من خـالل اسـتخدام مكـاتب الربنـامج اإلمنـائي املوجـودة يف ١٣١ الشبكة الميدانية  �
بلدا 

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وإدارة عمليات حفظ السالم رجها  �
مؤسسة Netaid (وهي دائرة للتطوع عرب اإلنترنت) صة  �

 
البنك الدولي 

 

تطوير اهلياكل األساسية للمعلومات الدور  �
معاجلة أوجه التقارب يف إطار متكامل للسياسات محور الترآيز  �

ــــز اإلدارة   تقــدمي املســاعدة يف جمــال اإلصــالح التشــريعي والتنظيمــي لتعزي �
اإللكترونية والتجارة اإللكترونية 



13803-52983

A/58/382

تشجيع النهج املواتية للفقراء اليت تعتمد على القطاعات املهملة واليت تتسـم   �
باخنفاض التكاليف واتساع النطاق 

كفالة االستدامة وتطوير األسواق التنافسية   �
مواقع للمعلومات علـى شـبكة اإلنـترنت، وأفضـل املمارسـات والدراسـات ط  �

اإلفرادية 
دعم التعاون التقين من خالل القروض واملنح املقدمة للمشاريع/الربامج   �
النـهوض بتكنولوجيـا املعلومـــات واالتصــاالت يف املــدارس والكليــات ويف   �

مؤسسات تعليم الكبار 
التدريب على املهارات عن طريق شراكات القطاع اخلاص   �
تدريـب منظمـي املشـــاريع واملوظفــني احلكوميــني علــى تطويــر التطبيقــات   �

واملهارات االقتصادية 
التغلب على أوجه الالمسـاواة بـني اجلنسـني مـن أجـل سـد الفجـوة الرقميـة   �

بينهما 
قروض ومنح البنك الدويل ون التقني  �

أموال املاحنني املوجودين بالصناديق االستئمانية   �
برنامج املعلومات من أجل التنمية – وهو برنامج متعدد املمولني   �

مكاتب يف أكثر من مائة بلد عضو الشبكة الميدانية  �
اتصــاالت مكثفــة يف كــل مــن القطاعــات احلكومــي الــدويل واحلكومــــي رجها  �

واخلاص 
صة  Grandernet (وهـو موقـع علـــى شــبكة اإلنــترنت لنشــر املــواد اجلنســانية البرامج الخ �

باملرأة) 
سلسلة احللقات الدراسية بشأن اجلنسني والفجوة الرقمية   �
 

مركز التجارة الدويل
تطوير التجارة وتعزيزها الدور  �

البلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقالية محور الترآيز  �
ط  اختصاص يف التجارة اإللكترونية نوع  �

امليزانيـة الربناجميـــة لألمــم املتحــدة ومنظمــة التجــارة العامليــة (٥٠ يف املائــة ون التقني  �
تقريبا) 

تربعات الصناديق االســتئمانية واألمـوال املوجـودة يف الصنـاديق االسـتئمانية   �
(٤٠ يف املائة تقريبا) 

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي (١٠ يف املائة تقريبا)   �
يدعم املركز املنسقون املقيمون التابعون لألمم املتحدة الشبكة الميدانية  �

استحداث مراكز إقليمية حيث تقدم املؤسسات الشريكة خدمات التعـاون   �
التقين يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
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رجها  هيئة تنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة الت داخل األم �
برنامج مد جسور التجارة اإللكترونية - بناء الكفاءة اإللكترونية يف دوائـر صة  �

األعمال وشبكة دعم التجارة الوطنية 
ديــة 

عية 
 

إدارة القطاع العام الدور  �
تطبيق تكنولوجيا املعلومات يف عمليات اإلدارة (اإلدارة اإللكترونية) محور الترآيز  �

تقدمي خدمات املشورة يف جمال تقييم االحتياجات ط  �
تقدمي خدمات املشورة يف جمال حتليل السياسات ووضعها   �
الدراسات التحليلية   �
تقدمي املساعدة يف جمال وضع الربامج وتنفيذها   �
تطوير املوارد البشرية وتدريبها   �
ـــين اإللكــتروين - تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت ســبيال   التعـاون التق �

للتعاون التقين 
تسخري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لصاحل جمال اإلعاقة   �

امليزانية الربناجمية لألمم املتحـدة: الربنـامج العـادي للتعـاون التقـين وحسـاب ون التقني  �
التنمية 

أموال املاحنني املوجودة يف الصناديق االستئمانية   �
الربنامج اإلمنائي   �
الصناديق االستئمانية   �

املنسقون املقيمون التابعون لألمم املتحدة الشبكة الميدانية  �
اتصاالت مكثفة على نطاق منظومة األمم املتحدة، وال سـيما مـع الربنـامج رجها  �

اإلمنائي والبنك الدويل 
جلنة خرباء اإلدارة العامة التابعة لألمم املتحدة   �
ـــرب   فرقـة عمـل األمـم املتحـدة لتكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت (الـيت تعت �

إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية أمانة هلا) 
شــبكة األمــم املتحــدة احلاســوبية للمؤسســــات اإلقليميـــة ألغـــراض بنـــاء صة  �

القدرات 
 

دية ألوروبا 
 

تعزيز التعاون االقتصادي بني الدول األعضاء الدور  �
املسائل املتعددة األطراف أو العابرة للحدود الوطنية محور الترآيز  �

اإلدارة اإللكترونية   �
توحيد النظم اإللكترونية املستخدمة يف التجارة وتكييفها حمليا   �
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تنسـيق االتصـاالت السـلكية والالسـلكية مـن الناحيـة التنظيميــة اســتنادا إىل   �
املعايري الدولية 

التركيز اجلغرايف   �
البلدان غري الساحلية (بلدان وسط آسيا وأرمينيا)   -
ـــأثرة بالصراعــات (بلــدان جنــوب شــرق أوروبــا وجنــوب   البلـدان املت -

القوقاز) 
بناء القدرات (التدريب وحلقات العمل واحللقات الدراسية) ط  �

إعداد املشاريع   �
مجع األموال   �
تطوير املؤسسات والسياسات   �

امليزانية الربناجمية لألمم املتحـدة: الربنـامج العـادي للتعـاون التقـين وحسـاب ون التقني  �
التنمية 

الصناديق االستئمانية احمللية و/أو العامة للجنة االقتصادية ألوروبا   �
موارد املنظمات املضيفة   �
آليات أخرى خمصصة لتمويل املشاريع   �

يدعم اللجنة املنسقون املقيمون التابعون لألمم املتحدة الشبكة الميدانية  �
الربنامج اإلمنائي رجها  �

صالت مع الفرقـة العاملـة لبنـاء القـدرات املعنيـة بالتجـارة والبيئـة، والتنميـة صة  �
املشتركة بني برنامج األمم املتحدة للبيئة واألونكتاد 

برنامج النقاط املضاعفة   �
الربنــامج اخلــــاص القتصـــادات وســـط آســـيا - مـــع اللجنـــة االقتصاديـــة   �

واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ 
 دية ألفريقيا 

التنمية االجتماعية واالقتصادية املستدامة للدول األعضاء الدور  �
ــــا املعلومـــات واالتصـــاالت محور الترآيز  تعزيــز قــدرة أفريقيــا علــى تســخري تكنولوجي �

ألغراض التنمية االجتماعية واالقتصادية 
ــــهارات   اهليــاكل األساســية لتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت، وامل -

التقنيــــة، والسياســــات العامــــــة والبيئـــــات التنظيميـــــة، واحملتويـــــات 
واستراتيجيات التطبيق 

تقدمي خدمات املشورة اإلقليمية بناء على الطلب ط  �
تنظيم احللقات التدريبية واحللقات الدراسية   �
الزماالت   �
ــــاء القـــدرات الوطنيـــة وتبـــادل أفضـــل   املشــاريع امليدانيــة املتجهــة حنــو بن �

املمارسات 
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امليزانية الربناجمية لألمم املتحـدة: الربنـامج العـادي للتعـاون التقـين وحسـاب ون التقني  �
التنمية 

األموال املوجودة يف الصناديق االستئمانية   �
٥ مراكز إمنائية دون إقليمية الشبكة الميدانية  �

الدعم املقدم من املنسقني املقيمني التابعني لألمم املتحدة   �
مبادرة جمتمع املعلومات األفريقي صة  �

الشراكة من أجل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف أفريقيا   �
مركز تكنولوجيا املعلومات ألفريقيا   �
منتدى التنمية األفريقي   �
منتدى شبكات املعارف األفريقية   �
 

جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعيـة آلسـيا 
واحمليط اهلادئ 

 

حتقيق التنمية عن طريق التعـاون والتكـامل علـى الصعيديـن اإلقليمـي ودون الدور  �
اإلقليمي 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتكنولوجيا الفضاء محور الترآيز  �
االستشــعار عــن بعـــد، نظـــام املعلومـــات اجلغرافيـــة وحتديـــد املواقـــع   -

باستخدام األقمار االصطناعية 
تطبيقات االتصاالت الساتلية   -
التطبيقات الساتلية يف األرصاد اجلوية ورصد املخاطر الطبيعية   -
علوم الفضاء وتطبيقات التكنولوجيا   �
سد الفجوة الرقمية بني اجلنسني   �
تشجيع يئة مواتية لتكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت علـى مسـتوى   -

السياسات وعلى املستوى التنظيمي وتعزيـز القـدرات املؤسسـية لتيسـري 
تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على الصعيد الوطين 

املساعدة يف يئة بيئة مواتية لتنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ط  �
تعزيز التعاون اإلقليمي ودمج تطبيقات تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت   �

القائمة على السواتل 
تقدمي خدمات املشورة بشـأن السياسـات واالسـتراتيجيات الوطنيـة املتعلقـة   �

بتكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت بنـــاء علــى الطلــب، وتوفــري احللقــات 
التدريبية واحللقات الدراسية 

امليزانية الربناجمية لألمم املتحـدة: الربنـامج العـادي للتعـاون التقـين وحسـاب ون التقني  �
التنمية 

األموال املوجودة يف الصناديق االستئمانية    �
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مركـز عمليـات احمليـط اهلـادئ التـابع للجنـة االقتصاديـة واالجتماعيـة آلســيا الشبكة الميدانية  �
واحمليط اهلادئ 

مركـز آسـيا واحمليـــط اهلــادئ لنقــل التكنولوجيــا التــابع للجنــة االقتصاديــة   �
واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ 

الدعم املقدم من املنسقني املقيمني   �
الربنامج اإلقليمي للتطبيقات الفضائية ألجل التنمية املستدامة صة  �

 
ـــة  جلنـة األمـم املتحـدة االقتصاديـة ألمريكـا الالتيني

ومنطقة البحر الكارييب 

 

حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية يف املنطقة الدور  �
وضع السياسات لتشجيع االبتكار ونشر التقدم التكنولوجي محور الترآيز  �

جعل تكنولوجيا املعلومات �أداة للنهوض� بالتنمية   �
إنشاء مرصد إقليمــي تمـع املعلومـات بغيـة توفـري بيانـات سـليمة وموثوقـة   �

وقابلة للمقارنة عن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
تقدمي املشورة التقنية من خالل موظفني متخصصني ط  �

وضع قواعد البيانات واستيعاا وإدارا   �
تطوير الشبكات   �

امليزانيـة الربناجميـة لألمـم املتحـدة: حسـاب الربنـامج العـادي للتعـاون التقـــين ون التقني  �
والتنمية 

التربعات الثنائية واملتعددة األطراف   �
مقران دون إقليميني وأربعة مكاتب قطرية الشبكة الميدانية  �

الدعم املقدم من املنسقني املقيمني التابعني لألمم املتحدة   �
الشبكة اإلقليمية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب رجها  �

معهد التوصيل الشبكي يف األمريكتني   �
ــــة   Pan-Americas (تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت ألغــراض التنمي �

ومركز حبوث التنمية الدولية) 
البنك الدويل، برنامج املعلومات ألغراض التنمية   �

ديـــــة 
عية لغربي آسيا 

 

حتقيق التنمية عن طريق التعـاون والتكـامل علـى الصعيديـن اإلقليمـي ودون الدور  �
اإلقليمي 

نشر رؤية وطنية عن سياسات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت محور الترآيز  �
إعداد مشاريع يف جمال اإلدارة اإللكترونية لتعزيز إصالح اإلدارة العامة   �
تشجيع احملتويات واملعايري العربية على الشبكات الرقمية   �
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استحداث قطاع لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   �
املســاعدة علــى صياغــة السياســــات ذات الصلـــة بتكنولوجيـــا املعلومـــات ط  �

واالتصاالت، والتنسيق على الصعيد اإلقليمي 
ـــة ووضعــها يف صيغــة رقميــة   املسـاعدة علـى توليـد املعلومـات باللغـة العربي �

ونشرها وتوصيلها شبكيا 
– املشــاريع الصغــرية واملتوســطة احلجــم اخلاصـــة   حضانــات التكنولوجيــا  �

بالسلع واخلدمات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
نشر املعلومات عـن أحـدث تكنولوجيـات املعلومـات واالتصـاالت اخلاصـة   �

باملكفوفني 
امليزانية الربناجمية لألمم املتحـدة: الربنـامج العـادي للتعـاون التقـين وحسـاب ون التقني  �

التنمية 
ــــة   الصنـــدوق العـــريب لإلمنـــاء االقتصـــادي واالجتمـــاعي ومصـــرف التنمي �

اإلسالمي 
متويل املشاريع من قبل املاحنني الثنائيني   �

ال توجد الشبكة الميدانية  �
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي رجها  �

االتصاالت مع القطاعني العام واخلاص   �   
مناقشة 

أصبحـت تكنولوجيـــا املعلومــات واالتصــاالت أداة ال غــىن عنــها ملكافحــة الفقــر يف 
العامل. فهي تتيح للبلدان النامية فرصة فريدة للوفاء بأهدافها اإلمنائيـة احليويـة مـن قبيـل القضـاء 
علـى الفقـر وتوفـري الرعايـة الصحيـة األساسـية والتعليـم بقـدر أكـرب مـن الفعاليـة. فـالدول الــيت 
تنجح يف تسخري اإلمكانات اليت تتيحها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بإمكاا أن تتطلـع 
إىل زيادة النمو االقتصـادي بشـكل كبـري، وإىل حتسـني رفاهيـة اإلنسـان بشـكل جـذري، وإىل 

ابتكار أشكال أفضل لإلدارة الدميقراطية(٥). 
وتسـتخدم مجيـع كيانـات األمـم املتحـدة تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت يف نظــم 
تنفيـذ براجمـها وتـدرج حمتوياـا القابلـة التطبيـق يف أنشـــطة التعــاون التقــين الــيت تضطلــع ــا. 
ولذلـك، فـإن اجلـدول أعـاله ال يتنـاول إال الكيانـات الـيت حـددت برامـج أو مشـــاريع ــدف 

حتديدا إىل كفالة أهداف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لعمالئها. 

                                                           
توجيـه تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت ألغـراض التنميـة، برنـامج عمـل للربنـامج اإلمنـائي للفـــترة ٢٠٠٠- (٥)

 .٢٠٠١
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ومـن مث فـالنمط الـوارد يف هـذا الســـياق ميــاثل نظــريه املطــروح يف املســائل الســابقة. 
فتكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت تعـد مـن األولويـات القطاعيـة الســـتة للربنــامج اإلمنــائي. 
وتغطي طائفة واسعة من تطبيقات تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت وتستند اسـتراتيجيتها 
ـــبكة معارفــها. ومثــة كيانــات يف  القطاعيـة إىل إقامـة عالقـات خارجيـة مكثفـة وتقـوم علـى ش
الساحة، منها صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة ومتطوعـو األمـم املتحـدة ومركـز التجـارة 
الدولية ، ألا تشكل عنصرا من العناصر املنطقيـة مـن مهامـها الواسـعة. فيمـا تشـارك يف هـذا 
النشاط اللجان اإلقليميـة بسـبب تطبيقاـا اإلقليميـة اهلامـة هلـذه التكنولوجيـات. وتركـز إدارة 
الشـــؤون االقتصاديـــة واالجتماعيـــة باألســـاس علـــى تطبيقـــــات تكنولوجيــــات املعلومــــات 
واالتصاالت يف جمال اإلدارة، وتربط بالتايل بني إدخال تكنولوجيات املعلومـات واالتصـاالت 
وبـني مهمتـها يف جمـال إدارة القطـــاع العــام. وتســتخدم اإلدارة أيضــا تكنولوجيــا املعلومــات 
واالتصاالت بشكل مكثف يف جماالت أخرى مـن جمـاالت التعـاون التقـين مـن قبيـل اإلحصـاء 

والسكان. 
ومرة أخرى، يبدو أن جمـال الترشـيد الرئيسـي احملتمـل سـيكون بـني الربنـامج اإلمنـائي 
وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية. وتتصل كل عملية ترشيد للترتيبات التعاونيـة القائمـة 

بينهما يف جمال إدارة القطاع العام بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 
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التذييل طاء 
املسألة ٨ - األلغام األرضية 

  
أنشطة التعاون التقين املتصلة باأللغام األرضية 

 
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 

منع األزمات وحتقيق االنتعاش الدور  �
النهج الفعالة واملنسقة لتناول مشكلة األلغام األرضية حمور التركيز  �
إنشاء املراكز الوطنية لألعمال املتعلقة باأللغام وإدامتها نوع النشاط  �

تنفيـذ الدراسـات االسـتقصائية ألثـر األلغـــام األرضيــة واســتخدام النتــائج لوضــع   �
خطط استراتيجية وطنية 

إنشاء نظم إدارة املعلومات أو تشغيلها   �
إنشاء األطر التشريعية الوطنية   �
وضع استراتيجيات تعبئة املوارد   �
عقد الدورات التدريبية اإلدارية   �
إعادة إدماج ضحايا األلغام األرضية اجتماعيا واقتصاديا   �

أموال املاحنني يف الصناديق االستئمانية مصدر متويل التعاون التقين  �
صنـدوق برنـــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي االســتئماين املواضيعــي ملنــع األزمــات   �

واإلنعاش 
ميزانيـة برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي األساســـية (حــىت ٥ يف املائــة مــن املــوارد   �

األساسية جلميع أنشطة منع األزمات واإلنعاش) 
مكاتب يف ١٣١ بلدا الشبكة امليدانية  �

مديـرون لـربامج األعمـال املتعلقـة باأللغـــام يف ٢٠ مكتبــا مــن املكــاتب القطريــة   �
لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي 

٩ مراكز موارد دون إقليمية   �
دائرة األمم املتحدة لإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام، منظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها  �

(اليونيسيف)، مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع 
عضو فريق التنسيق املشترك بني الوكاالت املعين باألعمال املتعلقة باأللغام   �
املنظمات غري احلكومية الوطنية والدولية املشاركة يف األعمال املتعلقة باأللغام   �

محلة تبين حقل ألغام الربامج اخلاصة  �
برنامج التبادل لإلجراءات املتعلقة باأللغام   �
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منظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسيف) 

 
توفري الرعاية الصحية والتعليم واملساواة واحلماية لكل طفل الدور  �

مركز تنسيق األمم املتحدة للتثقيف يف جمال التوعية باإلجراءات املتعلقة باأللغام حمور التركيز  �
الدعوة لإلجراءات املتعلقة باأللغام وتقدمي املساعدة إىل ضحايا األلغام   �

كفالة وضع برامج التثقيف يف جمال التوعيـة بـاإلجراءات املتعلقـة باأللغـام وتنفيـذ نوع النشاط  �
تلك الربامج أحيانا 

الدعوة من أجل حظر تام لأللغام األرضية املضادة لألفراد مبا يف ذلك   �
الترويج التفاقية حظر األلغام املضادة لألفراد   -
تقـدمي املسـاعدة لضحايـا األلغـام األرضيـة يف إطـار عمـــل أوســع نطاقــا يف جمــايل   �

العجز ومحاية األطفال 
املوارد العادية والتكميلية لليونيسيف مصدر متويل التعاون التقين  �

أكثر من ٢٠٠ مكتب ميداين الشبكة امليدانية  �
٨ مكاتب إقليمية   �

عضو فريق التنسيق املشترك بني الوكاالت املعين باإلجراءات املتعلقة باأللغام الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها  �
حركة الصليب األمحر واهلالل األمحر   �
صالت واسعة مع منظمات غري حكومية دولية وحملية   �
 

البنك الدويل 
التعمري يف البلدان اخلارجة من صراعات الدور  �

إزالة األلغام بوصفها شرطا أساسيا بالغ األمهية للتعمري حمور التركيز  �
عنصر دعم التعاون التقين املدمج يف القروض املقدمة للمشاريع/الربامج نوع النشاط  �

أموال البنك الدويل احمللية وأموال القروض اليت يقدمها مصدر متويل التعاون التقين  �
مكاتب يف أكثر من ١٠٠ بلد عضو الشبكة امليدانية  �

 
مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني 

محاية الالجئني الدور  �
الدعوة، واحلد من املخاطر، وتنفيذ أنظمة دولية منسقة حمور التركيز  �
التثقيف يف جمال التوعية باأللغام عن طريق شركاء تنفيذ متخصصني نوع النشاط  �

التربعات ملوارد املفوضية العادية والتكميلية مصدر متويل التعاون التقين  �
طائفة متنوعة من املاحنني تشمل اجلهات احلكومية الدولية، واملؤسسات اخلاصـة،   �

واملنظمات غري احلكومية، وغريها 
مكتب أو أكثر يف ١٢٠ بلدا تقريبا الشبكة امليدانية  �
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منظمـة األمـم املتحـدة للطفولـــة (اليونيســيف)، منظمــة الصحــة العامليــة، منظمــة الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها  �
العمل الدولية، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، مكتـب تنسـيق الشـؤون اإلنسـانية، 
شـعبة الشـؤون االقتصاديـة واالجتماعيـــة، إدارة عمليــات حفــظ الســالم، البنــك 

الدويل 
حركة الصليب األمحر واهلالل األمحر   �
املنظمة الدولية للهجرة وأكثر من ٥٠٠ منظمة غري حكومية   �
املعهد الدويل للقانون اإلنساين   �
جلنة املرأة لالجئني من النساء واألطفال   �
 

مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية 
تعبئة العمل اإلنساين وتنسيقه الدور  �

وضع السياسات حمور التركيز  �
الدعوة يف اال اإلنساين   �
تنسيق املساعدة   �

نشر املعلومات عن اآلثار اإلنسانية لأللغام األرضية نوع النشاط  �
امليزانية العادية لألمم املتحدة مصدر متويل التعاون التقين  �

التربعات من املاحنني   �
الصندوق االستئماين لتعزيز مكتب املنسق   -
صنـدوق مكتـب تنسـيق الشـؤون اإلنســـانية االســتئماين لإلغاثــة يف حــاالت   -

الكوارث 
صناديق استئمانية أخرى   -

منسقو األمم املتحدة املقيمون الشبكة امليدانية  �
٤ مستشارين إقليميني لالستجابة حلاالت الكوارث   �

يتعامل املكتب مع مجيع وكاالت األمـم املتحـدة املشـاركة يف التـأهب للكـوارث الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها  �
أو التصدي هلا 

طائفة واسعة من الصالت اخلارجية مع املنظمات املعنية بالتصدي للكوارث   �
الشبكة اإلقليمية املتكاملة للمعلومات الربامج اخلاصة  �

شبكة اإلغاثة   �
شبكة معلومات العمل اإلنساين   �
 

إدارة عمليات حفظ السالم/دائرة األمم املتحدة لإلجراءات املتعلقة باأللغام 
مركز األمم املتحدة لتنسيق اإلجراءات املتعلقة باأللغام الدور  �

تنسيق مجيع جوانب اإلجراءات املتعلقة باأللغام داخل منظومة األمم املتحدة حمور التركيز  �
العمل يف سياق الطوارئ اإلنسانية وعمليات حفظ السالم   �

وضع السياسات وتنسيقها، ووضع املبادئ التوجيهية واالستراتيجيات نوع النشاط  �
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تقييم ورصد أخطار األلغام األرضية، ال سيما عن طريق بعثات التقييم   �
إدارة املعلومات ونشرها   �
مواصلة العمل باملعايري التقنية ومعايري السالمة وتعزيزها   �
الدعوة وتنفيذ االتفاقيات للمساعدة يف إزالة خطر الكوارث اإلنسانية   �
تعبئة املوارد   �

التربعات يف صندوق التربعات االستئماين لتقدمي املساعدة يف اإلجـراءات املتعلقـة مصدر متويل التعاون التقين  �
باأللغام 

بعض التمويل من امليزانية العادية   �
شـبكة اإلدارة/الدائـرة مدعومـة بشـــبكات ميدانيــة مــن األطــراف املتعاونــة مثــل الشبكة امليدانية  �

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، واليونيسيف، وإدارة عمليات حفظ السالم 
ـــم املتحــدة اإلمنــائي، واليونيســيف، الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها  عالقـات عمـل يوميـة وثيقـة مـع برنـامج األم �

ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع 
عالقات عمل وثيقة مع برنامج األغذية العاملي، ومفوضية األمم املتحـدة لشـؤون   �

الالجئــني، ومكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية، وإدارة شــؤون نــزع الســالح، 
ـــة، ومنظمــة  ومفوضيـة حقـوق اإلنسـان، والبنـك الـدويل، ومنظمـة الصحـة العاملي

األغذية والزراعة 
تشكل هذه املؤسسات الـ ١١ باإلضافة إىل دائــرة األمـم املتحـدة لإلجـراءات   -

املتعلقة باأللغام فريق التنسيق املشترك بني الوكاالت املعـين باألعمـال املتعلقـة 
باأللغام 

عالقات واسعة مع املنظمات غري احلكومية   �
مركز جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية   �
اللجنة التوجيهية لإلجراءات املتعلقة باأللغام - مع املنظمات غري احلكومية   �
حركة الصليب األمحر واهلالل األمحر   �

الشبكة اإللكترونية للمعلومات املتعلقة باأللغام الربامج اخلاصة  �
املعايري الدولية لإلجراءات املتعلقة باأللغام مع مركز جنيف الـدويل إلزالـة األلغـام   �

لألغراض اإلنسانية 
ـــدويل   نظـام إدارة املعلومـات لإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام، دعمـا ملركـز جنيـف ال �

إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية    
املناقشة: 

أنشـئت دائـرة األمـم املتحـدة لإلجـراءات املتعلقـــة باأللغــام يف تشــرين األول/أكتوبــر 
١٩٩٧ لتعمل بوصفها مركز تنسيق لإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام يف األمـم املتحـدة. ويف عـام 
١٩٩٨، قامت األمم املتحدة بوضع سياسة لإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام حتـدد بوضـوح أدوار 
ومسؤوليات كل جـزء مـن منظومـة األمـم املتحـدة يف جمـال اإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام. ويف 
عــام ٢٠٠١، وضــع فريــق التنســيق املشــترك بــني الوكــاالت لإلجــراءات املتعلقـــة باأللغـــام 



03-52983149

A/58/382

ــــترة ٢٠٠١-٢٠٠٥. ويف عـــام  اســتراتيجية األمــم املتحــدة لإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام لف
٢٠٠٣، نقحـت تلـــك االســتراتيجية واالســتراتيجية املنقحــة معروضــة علــى الــدورة الثامنــة 

واخلمسني للجمعية العامة. 
والعناصر الرئيسية املتمثلة يف (١) مركز تنســيق اإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام يف األمـم 
املتحدة، (٢) والتثقيف يف جمال التوعية باإلجراءات املتعلقة باأللغام (اليونيسيف)، (٣) ونشـر 
املعلومــات والدعــوة فيمــا يتعلــق باآلثــار اإلنســانية (مكتــــب تنســـيق الشـــؤون اإلنســـانية)، 
(٤) ومعاجلة العواقب االجتماعية - االقتصادية (برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي) موجـودة يف 

أربع وكاالت أو إدارات تابعة لألمم املتحدة يف نيويورك. 
ومثة أنشطة تنفيذية خمتلفة ال تتعلق بالتعاون التقين توجد رمبا ألسباب أيسر فـهما، يف 
(١) اليونيسـيف (إعـادة تـأهيل الضحايـا) (٢) ومنظمـة الصحـة العامليـة (مســـاعدة الضحايــا)، 
(٣) وبرنامج األغذيــة العـاملي (أنشـطة إزالـة األلغـام لتوفـري املسـاعدات الغذائيـة)، (٤) ودائـرة 
األمــم املتحــدة لإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام (إزالــة األلغــام دعمــا لعمليــات حفــظ الســـالم 

واألعمال اإلنسانية). 
ويبـدو أن هنـاك أسـبابا مشـروعة إلبقـــاء عمليــات تقــدمي املســاعدة للضحايــا وإزالــة 
األلغام لدى اجلهات املسؤولة عنها. بيد أن عناصر مركز التنسيق، والتثقيف والدعـوة، ونشـر 
املعلومـات، والتقييـم واالسـتجابة االجتمـاعيني - االقتصـاديني، قـد تســـتفيد، مــع ذلــك، مــن 

وجودها يف منظمة واحدة. وسينفذ املزيد من العمل يف هذا اال. 
  



15003-52983

A/58/382

التذييل ياء 
املسألة ٩ - فريوس نقص املناعة البشرية/متالزمة نقص املناعة املكتسب 

(اإليدز) 
  

أنشطة التعاون التقين املتصلة بفريوس نقص املناعة البشرية/متالزمة نقص املناعة املكتسب (اإليدز) 
 

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
يئة بيئة مؤاتية للحملة على صعيد السياسات والتشريع واملوارد الدور  �

الدعوة واحلوار بشأن السياسات حمور التركيز  ألف -
تنمية القدرات   باء -
إدماج املسألة يف االستراتيجيات اإلمنائية والتخطيط اإلمنائي   جيم -
حقوق اإلنسان بوصفها إطارا معياريا وأخالقيا للتصدي لإليدز   دال -
تكنولوجيـا املعلومـات وتكنولوجيـا الوسـائط املتعـددة مـــن أجــل اإلعــالم   هاء -

والتوعية على نطاق واسع 
املساعدة يف إعداد تقارير التنمية البشرية الوطنية اليت تركز على اإليدز نوع النشاط  ألف -

ـــق يف اآلراء بشــأن   تقـدمي املسـاعدة يف حـوارات السياسـات الوطنيـة لبنـاء تواف �
األولويات والسياسات واألعمال 

ــــز علـــى مســـائل حمـــددة متعلقـــة   الدعــوة واخلدمــات االستشــارية الــيت ترك �
بالسياسات العامة 

املساعدة يف بناء شبكات أصحاب املصلحة   �
تعزيز املشاركة الكاملة للمجموعات احمللية واملنظمات غري احلكومية   �
املساعدة يف بناء قيادة وطنية منفتحة واسـتباقية يف جمـاالت اإلدارة وتنميـة   باء -

املــوارد البشــرية وامليزنــة يف الــوزارات القطاعيــــة والوكـــاالت املركزيـــة 
واللجان الربملانية 

املساعدة يف وضع خطط استراتيجية وطنية للتصدي لإليدز   �
املساعدة يف وضع السياسات ملعاجلة اآلثار االجتماعية واالقتصادية والقطاعية   �
املساعدة يف وضع االستراتيجيات ملعاجلة العوامـل الـيت جتعـل األفـراد معرضـني   �

للمخاطر بصفة خاصة 
املســاعدة يف وضــع احللــول ملواجهــة اخلســائر يف املـــوارد البشـــرية والقـــدرة   �

املؤسسية 
املساعدة يف بناء القدرات لكفالة استمرار اخلدمات احلكومية األساسية   �
املساعدة يف إدماج مسائل اإليـدز يف مجيـع عمليـات التخطيـط وختصيـص   جيم -

املوارد يف اال اإلمنائي 
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املساعدة يف استخدام الوفـورات النامجـة عـن ختفيـف عـبء الديـون مـن أجـل   �
الوقاية من اإليدز ورعاية املصابني به 

إعادة توجيه عمليات إطار عمل األمم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائيـة/التقييمـات   �
القطرية املشتركة للتصدي ألزمة اإليدز 

املساعدة يف وضع استراتيجيات داعمة ملقدمي الرعاية   �
ـــها إلدمــاج عمليــات   نشـر األدوات والقوائـم املرجعيـة املتعلقـة بقطاعـات بعين �

الوقاية وختفيف اآلثار الضارة 
الدعـوة مـن أجـل اختـاذ ـج إزاء اإليـدز يسـتند إىل إعمـال القيـم/احلقــوق   دال -

ويتسم باحلساسية اجلنسانية 
دعم منظمات املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز وشبكام   �
تقدمي املشورة بشأن اإلصالحات القانونية والتشريعات املتعلقة بعدم التمييز   �
دعـم تنفيـذ اتفاقيـات حقـوق اإلنسـان ذات الصلـة بـــاإليدز، مبــا فيــها اتفاقيــة   �

القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 
دعم جمموعات حقوق اإلنسان العاملة يف جمال اإليدز   �
دعم مراعاة الشواغل املتعلقة باإليدز يف وزارات اإلعالم   هاء -
تقدمي املشورة املتعلقة بالسياسـات بشـأن توسـيع نطـاق اخلدمـات الـيت تتبـادل   �

املعلومات بشأن أفضل املمارسات 
تقدمي الدعم يف تصميم استراتيجيات االتصاالت وتنفيذها   �
تقدمي الدعم يف جمال اسـتخدام شـبكات املعلومـات والدعـاة لتشـجيع اشـتراك   �

اتمع املدين واحلكومات 
موارد التمويل األساسية والتكميلية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي مصدر متويل التعاون التقين  �

صندوق برنامج األمم املتحدة اإلمنائي االستئماين املواضيعي لإليدز   �
برنامج األمم املتحدة املشترك املشمول برعاية متعددة واملعين باإليدز   �
الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا   �

مكاتب يف ١٣١ بلدا الشبكة امليدانية  �
٩ مراكز موارد دون إقليمية   �

من اجلهات املشاركة يف رعاية برنامج األمم املتحدة املشترك املشمول برعايـة الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها  �
متعددة واملعين باإليدز 

حتالف العمد وقادة البلديات املعين باإليدز يف أفريقيا   �
 

منظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسيف) 
توفري الرعاية الصحية والتعليم واملساواة واحلماية لكل طفل الدور  �

مكافحة اإليدز حمور التركيز  �
الوقاية يف أوساط الشباب   -
منع انتقال العدوى من األم إىل الطفل   -
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تقدمي الرعاية والدعم لليتامى واألطفال يف األسر املتضررة من اإليدز   -
تقدمي الرعاية والدعم للمصابني بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز   -

الدعم التقين نوع النشاط  �
تدريب األخصائيني التقنيني واملستشارين   �
شراء اللوازم واملبادئ التوجيهية املتعلقة ا   �
تقدمي املساعدة يف البحوث ووضع السياسات   �
تقدمي املساعدة املباشرة للمجتمعات احمللية واملنظمات غري احلكومية مـن أجـل   �

رعاية اليتامى 
موارد التمويل األساسية والتكميلية لليونيسيف مصدر متويل التعاون التقين  �

برنامج األمم املتحدة املشترك املشمول برعاية متعددة واملعين باإليدز   �
أكثر من ٢٠٠ مكتب ميداين الشبكة امليدانية  �

٨ مكاتب إقليمية   �
من اجلهات املشاركة يف رعاية برنامج األمم املتحدة املشترك املشمول برعايـة الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها  �

متعددة واملعين باإليدز 
اللجان الوطنية لليونيسيف يف ٣٧ بلدا   �

احلق يف املعرفة، القدرة على العمل: اإليدز والشباب الربامج اخلاصة  �
مكافحة فريوس اإليدز: أصوات الشباب - مناقشة عاملية بشأن اإليدز   �
مركز اليونيسيف لبحوث رعاية الطفولة �مركز إينوشينيت�   �

صندوق األمم املتحدة للسكان 
إدماج الوقاية يف وضع برامج الصحة اإلجنابية الدور  �

وقاية الشباب من اإلصابة بعدوى فريوس اإليدز حمور التركيز  �
وضع برامج للعوازل الواقية (للذكور والنساء علـى السـواء) مـن أجـل الوقايـة   �

من األمراض اليت تنتقل باالتصال اجلنسي/ فريوس اإليدز 
وقاية النساء احلباىل من اإلصابة بعدوى فريوس اإليدز   �

الدعوة نوع النشاط  �
التوعية باإليدز   -
الوقايـة مـــع التركــيز علــى اــاالت األساســية لصنــدوق األمــم املتحــدة   -

للسكان 
عرضة النساء/البنات لإلصابة بالعدوى   -
مشاركة الذكور   -
بناء القدرات   �
اإلعالم   -
التثقيف   -
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اخلدمات   -
الدعوة إىل تغيري السلوك   -
السلع األساسية   -
إدارة املعارف   �
البيانات السكانية   -
توثيق املمارسات احلميدة   -
تبادل املعارف   -
الرصد والتقييم   -

موارد التمويل األساسية والتكميلية للصندوق مصدر متويل التعاون التقين  �
برنامج األمم املتحدة املشترك املشمول برعاية متعددة واملعين باإليدز   �

١٠٤ مكاتب ميدانية الشبكة امليدانية  �
األفرقة القطرية لتقدمي اخلدمات التقنية (مع الوكاالت الشريكة) يف ٩ بلدان   �

من اجلهات املشاركة يف رعاية برنامج األمم املتحدة املشترك املشمول برعايـة الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها  �
متعددة واملعين باإليدز 

برنامج املشورة التقنية الربامج اخلاصة  �
 

صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة 
ــــات وبرامـــج الدور  إدمــاج األبعــاد اجلنســانية واملتعلقــة حبقــوق اإلنســان يف سياس �

التصدي لإليدز 
إعطاء املرأة مكانة مركزية يف كل استراتيجية يف جمال مكافحة اإليدز حمور التركيز  �

تعزيز فهم احلكومـات والدعـاة وشـركاء األمـم املتحـدة للتداخـل بـني حقـوق   �
اإلنسان، ونوع اجلنس، واإليدز، لتعزيز إجراءات التصدي للوباء 

الدعوة والتوعية بأبعاد املرض املرتبطة حبقوق اإلنسان نوع النشاط  �
وضع ج مبتكرة واختبارها لتعزيز استراتيجيات للوقايـة مـن اإليـدز وعالجـه   �

وتقدمي الرعاية ملرضاه تتسم مبراعاة البعد اجلنساين 
الـدورات التدريبيـة، ونشـر املعلومـات، ووضـع كتيـب عـن األبعـــاد اجلنســانية   �

لإليدز 
األموال األساسية وأموال تقاسم النفقات من املاحنني الثنائيني مصدر متويل التعاون التقين  �

صندوق األمم املتحدة لألمن البشري   �
وكــاالت األمــم املتحــدة األخــرى، واملؤسســات اخلاصــة، واملنظمــات غـــري   �

احلكومية 
مديرو برامج إقليمية يف ١٥ بلدا الشبكة امليدانية  �

مستشارون مواضيعيون إقليميون بشأن السالم واألمن (٣) واإليدز (١)   �
مستشار للشؤون اجلنسانية ضمن نظام املنسق املقيم يف بلد واحد   �
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مذكـرة تفـاهم مـع برنـامج األمـم املتحـدة املشـترك املشـــمول برعايــة متعــددة الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها  �
واملعين باإليدز 

فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت املعنية باملسائل اجلنسانية واإليدز   �
تقدمي الدعم للشبكات املعنية باإليدز واملرأة والتعاون معها   �
التعاون مع صندوق األمم املتحدة للسكان وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي   �
 

متطوعو األمم املتحدة 
تعبئة املتطوعني املؤهلني وتنمية روح العمل الطوعي الدور  �

توفري املتطوعني وتعبئتـهم للمسـاعدة يف مكافحـة اإليـدز واملسـاعدة يف رعايـة حمور التركيز  �
املصابني وأسرهم 

املساعدة يف اختاذ املبادرات احمللية للمساعدة يف منع انتشار اإليدز نوع النشاط  �
ـــة للمســاعدة يف رعايــة املصــابني بــالعدوى   املسـاعدة يف اختـاذ املبـادرات احمللي �

وأسرهم 
املساعدة يف املبادرات احمللية للتخفيف من ظواهـر الوصـم واإلمهـال واإلقصـاء   �

املصاحبة لإليدز 
عمل املتطوعني كمستشارين ومدربني نظراء   �
املساعدة يف وضع األنشطة املدرة للدخل واحلصول على املنح الصغرية   �

صندوق التربعات اخلاص ملتطوعي األمم املتحدة مصدر متويل التعاون التقين  �
برنامج األمم املتحدة، برنامج األمم املتحدة املشترك املشـمول برعايـة متعـددة   �

واملعين باإليدز، ووكاالت أخرى تابعة لألمم املتحدة 
املنح املقدمة يف إطار العون الثنائي، ومسامهات البلدان املضيفة   �

العمل عن طريق املكاتب امليدانية لربنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي املوجـودة يف الشبكة امليدانية  �
١٣١ بلدا 

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، برنامج األمم املتحدة املشـترك املشـمول برعايـة الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها  �
متعددة واملعين باإليدز 

املنظمات غري احلكومية احمللية والدوليـة، شـبكات املصـابني بـاإليدز، والـربامج   �
الوطنية ملكافحة اإليدز 

 
برنامج األمم املتحدة املشترك املشمول برعاية متعددة واملعين باإليدز 

كفالة تصدي منظومة األمم املتحدة لإليدز على حنو منسق الدور  �
القيادة والدعوة للقيام بإجراءات فعالة ملكافحة الوباء حمور التركيز  �

املعلومات االستراتيجية الالزمة لتوجيه جهود الشركاء   �
أنشطة التتبع والرصد والتقييم للوباء وإجراءات التصدي له   �
إشراك اتمع املدين وتنمية روح الشراكة   �
تعبئة املوارد املالية والتقنية والسياسية   �  
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تعزيز القدرات الوطنية عن طريق: نوع النشاط  �
تعزيز قدرة الربنامج املشترك على الصعيد القطري   -
تكثيف أنشطة الدعوة على الصعيد القطري   -
زيادة الدعم التقين للبلدان   -
التعجيل بإقامة الشراكات والتعبئة على الصعيد القطري   -
تعبئة القطاعات األساسية (التعليـم والصحـة وأوسـاط العمـل والقطاعـات   -

األساسية األخرى) 
التعجيل بتدابري املواجهة على الصعيدين العاملي واإلقليمي عن طريق:   �
تكثيف أنشطة الدعوة على الصعيد القطري   -
تعبئة اجلهات الفاعلة الرئيسية   -
اغتنــام الفــرص الرئيســية مثــل املنتديــات واملؤمتــرات العامليــــة واإلقليميـــة   -

للهيئات احلكومية الدولية 
زيادة تنسيق إجراءات منظومة األمم املتحدة وفعاليتها عن طريق:   �
ـــص املناعــة البشــرية/   زيـادة مسـاءلة األفرقـة املواضيعيـة املعنيـة بفـريوس نق -

اإليدز وفعاليتها على الصعيد القطري 
تنسيق إجراءات املواجهة ورصدها   -
محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها عن طريق:   �
تعزيز أنشطة الدعوة   -
التعامل مع املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز   -
مضاعفـة اجلـهود مـن أجـل تعزيـــز املنظــورات الــيت تراعــي الفــوارق بــني   -

اجلنسني يف إجراءات التصدي لفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز 
املسامهات األساسية والتكميلية يف الربنامج املشترك مصدر متويل أنشطة التعاون التقين  �

املسامهات األساسية والتكميلية املقدمة للمشاركني يف متويل الربنامج املشترك   �
طائفة متنوعة من املنظمات غري احلكومية ومصادر القطاع اخلاص   �

املنسقون املقيمون التابعون لألمم املتحدة الشبكة امليدانية  �
دعـم إضـــايف مــن موظفــي املكــاتب امليدانيــة للوكــاالت املشــاركة يف متويــل   �

الربنامج املشترك 
الدعـم الـذي يقدمـه موظفـو أمانـة الربنـامج املشـترك لألفرقـة املواضيعيـة املعنيــة   �

بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز يف ٦٠ بلدا 
عالقـات مكثفـة مـع املشـاركني يف متويـل الربنـامج املشـترك وكيانـات أخـــرى الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها  �

تابعة لألمم املتحدة 
االحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر   �
طائفة متنوعة من املنظمات غري احلكومية الوطنية والدولية   �
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الس الدويل للمنظمات املعنية باإليدز، والشبكة العاملية لألشــخاص املصـابني   �
بفـريوس نقـص املناعـــة البشــرية/متالزمــة نقــص املناعــة املكتســب (اإليــدز)، 
والتجمع الدويل للمصابـات بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز، والشـبكة 
العاملية للبحوث يف جمال منع انتشار فريوس نقص املناعة البشرية بني املتعـاطني 
للمخـدرات، والتحـالف الـــدويل لتيســري العــالج، واجلمعيــة الدوليــة لإليــدز، 

وهيئات عديدة أخرى 
الشراكة الدولية ملكافحة اإليدز يف أفريقيا الربامج اخلاصة  �

 
 البنك الدويل 

تنفيذ الربامج األساسية اخلاصة مبنع تفشي الوباء ورعاية املصابني بـه ودعمـهم الدور  �
وعالجهم والتخفيف من حمنتهم 

الدعوة إىل تنشيط الطلب على اختاذ إجراءات ملكافحة الوباء حمور التركيز  �
اجلمع بني الوقاية والرعاية والدعم والعالج   �
زيادة املوارد املالية والتقنية من أجل جعل فريوس نقص املناعة البشـرية/اإليـدز   �

يف صميم اهتمامات مجيع القطاعات 
توسيع نطاق املعرفة ونشرها ملساعدة البلدان على تصميم الربامج وتنفيذها   �
إدراج االهتمـام بفـريوس نقـص املناعـة البشــرية/اإليــدز يف صميــم اهتمامــات   �

مجيع االستراتيجيات وتصاميم املشاريع القطرية ذات الصلة 
املواقع اإلعالمية على اإلنترنت وأفضل املمارسات والدراسات اإلفرادية نوع نشاط التعاون التقين  �

دعم التعاون التقين املتأصل يف مشاريع/برامج اإلقراض واملنح   �
تقدمي املساعدة يف جمال وضع السياسات الصحية   �
تقدمي املساعدة يف بناء قدرات الرصد والتقييم   �

أموال القروض واملنح اليت يوفرها البنك الدويل مصدر متويل التعاون التقين  �
له مكاتب يف أكثر من ١٠٠ بلد عضو الشبكة امليدانية  �

يشارك البنك الدويل يف متويل الربنامج املشترك الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها  �
عالقــات خارجيــة مــع املشـــاركني اآلخريـــن يف متويـــل الربنـــامج املشـــترك،   �

واملنظمـات املتعـددة األطـراف واملـاحنني الثنـائيني والقطـاع اخلـاص واملنظمــات 
غري احلكومية واملؤسسات 

الشراكة الدولية ملكافحة اإليدز يف أفريقيا   �
الربنامج املتعدد البلدان ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز الربامج اخلاصة  �

برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز   �
الربنامج العاملي املعين بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز   �
محلة الفريق القطري اخلاص بأفريقيا ملكافحة اإليدز   �
 

مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني 
محاية الالجئني الدور  �
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تثقيف أطفال الالجئني وشبام يف جمال فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز حمور التركيز  �
إدمــاج التعليــم يف جمــال فــريوس نقــص املناعــة البشــرية/اإليــــدز يف مـــدارس نوع النشاط  �

وخميمات الالجئني 
الدعـوة إىل إدمـاج رعايـة الصحـة اإلجنابيـة وعـــالج املصــابني بفــريوس نقــص   �

املناعة البشرية/اإليدز يف الربامج الصحية املخصصة لالجئـني وتقـدمي املسـاعدة 
يف هذا اال 

مسامهات منتظمة وتكميلية يف موارد املفوضية مصدر متويل التعاون التقين  �
امليزانية العادية لألمم املتحدة   �
طائفـة متنوعـة مـن اجلـهات املاحنـة كاهليئـات احلكوميـــة الدوليــة واملؤسســات   �

اخلاصة واملنظمات غري احلكومية وغريها من اجلهات املاحنة الثنائية 
هلا مكتب أو أكثر يف ما يناهز ١٢٠ بلدا الشبكة امليدانية  �

منظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة، وبرنـامج األغذيـــة العــاملي، ومنظمــة الصحــة الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها  �
العاملية، وبرنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي، ومكتـب تنسـيق الشـؤون اإلنسـانية، 
ــــة  ومفوضيـــة األمـــم املتحـــدة حلقـــوق اإلنســـان، وإدارة الشـــؤون االقتصادي

واالجتماعية، وإدارة عمليات حفظ السالم، والبنك الدويل 
احلركة الدولية للصليب األمحر واهلالل األمحر   �
املنظمة الدولية للهجرة وأكثر من ٥٠٠ منظمة غري حكومية   �
املعهد الدويل للقانون اإلنساين   �
جلنة املرأة لالجئني من النساء واألطفال   �
 

مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية 
ـــدز بــني املتعــاطني الدور  معاجلـة موضـوع انتشـار فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإلي �

للمخدرات باحلقن 
ـــن انتشــار فــريوس نقــص املناعــة البشــرية/اإليــدز مــن خــالل وضــع حمور التركيز  احلـد م �

االستراتيجيات والسياسات والربامج الوطنية الرامية إىل محاية صحـة املتعـاطني 
للمخدرات باحلقن وتعزيزها 

دعم تنويع خدمات الوقاية من فريوس نقص املناعـة البشـرية ورعايـة املصـابني نوع نشاط التعاون التقين  �
به من املتعاطني للمخدرات باحلقن 

تنفيــذ املشــاريع املشــتركة بــني الوكــاالت واملتعلقــة مبعاجلـــة اإلدمـــان علـــى   �
املخدرات 

تعزيز منظمات اتمع املدين العاملة مع الفئات املعرضة بشدة خلطر اإلصابة   �
حتديـد أفضـل املمارسـات ونشـرها يف جمـال احلـــؤول دون تعــاطي املخــدرات   �

وتفشي فريوس نقص املناعة 
تعزيـز اهليئـات احلكوميـة واملنظمـات غـري احلكوميـة يف تنفيذهـــا برامــج فعالــة   �

ملكافحة الوباء 
برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز مصدر متويل التعاون التقين  �

تربعات احلكومات املاحنة   �
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ميزانية برامج األمم املتحدة: الربنامج العادي للتعاون التقين وحساب التنمية   �
٢٢ مكتبا إقليميا الشبكة امليدانية  �

املكتب أحد املشاركني يف متويل الربنامج املشترك املعين باإليدز الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها  �
 

 مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان 

تعزيز حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ومحايتها الدور  �
ج فعال ومستدام قوامـه احـترام حقـوق اإلنسـان يف تنـاول موضـوع فـريوس حمور التركيز  �

نقص املناعة البشرية/اإليدز 
دعـم اعتمـاد ـج قوامـه احـترام حقـوق اإلنسـان يف تنـــاول موضــوع فــريوس نوع النشاط  �

نقص املناعة البشرية/اإليدز على صعيد منظومة األمم املتحدة برمتها 
مسـاعدة اهليئـات الوطنيـة املعنيـة حبقـــوق اإلنســان علــى املشــاركة يف أنشــطة   �

مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز املنفذة على الصعيد القطري 
امليزانية العادية لألمم املتحدة مصدر متويل التعاون التقين  �

تربعات من احلكومات واملنظمات غري احلكومية واملؤسسات اخلاصة وغريهـا   �
من اجلهات املاحنة اخلاصة 

صندوق األمم املتحدة للتربعات للتعاون التقين يف جمال حقوق اإلنسان   �
املنسقون املقيمون التابعون لألمم املتحدة الشبكة امليدانية  �

املمثلون اإلقليميون يف ستة بلدان   �
مكاتب الرصد يف ستة بلدان   �

ـــدز، الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها  برنـامج األمـم املتحـدة املشـترك املعـين بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإلي �
ــة  ومنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة، وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، ومفوضي
األمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـني، ومنظمـة الصحـــة العامليــة، ومنظمــة العمــل 

الدولية، وكيانات أخرى تابعة لألمم املتحدة 
منظمـات وطنيـة وإقليميـة أخـرى، ومؤسسـات وطنيـة، واملنظمـات الـيت توفـــر   �

خدمات يف جمال مكافحة اإليدز، واملنظمات غري احلكومية   
برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية - املوئل 

إدارة شؤون املناطق احلضرية الدور  �
برنامج إدارة املناطق احلضرية حمور التركيز  �

وضع أطر ووسائل إدارة املناطق احلضرية علـى أن يكـون جمـال فـريوس نقـص نوع نشاط التعاون التقين  �
املناعة البشرية/اإليدز من ااالت البالغة األمهية 

بناء القدرات على الصعيد اإلقليمــي مـن خـالل فـرق اخلـرباء وحلقـات العمـل   �
وإرساء دعائم املؤسسات 

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي مصدر متويل التعاون التقين  �
أموال املاحنني االستئمانية   �
املؤسسات اخلاصة   �
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أربعة مكاتب إقليمية ومكتبان دون إقليميان (ستة مكاتب يف اموع) الشبكة امليدانية  �
برنامج مشترك مع الربنامج اإلمنائي والبنك الدويل الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها  �  

اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ 
التنمية عن طريق التعاون والتكامل اإلقليمي ودون اإلقليمي الدور  �

خدمات صحية واجتماعية متكاملة للشباب؛ مبا يف ذلك: حمور التركيز  �
احلؤول دون تفشي فريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز، وتوفـري العـالج   -

والدعم للمصابني به 
إساءة استخدام املخدرات   -
حماربة االعتداء اجلنسي واالستغالل اجلنسي   -

املساعدة على وضـع وتنفيـذ برامـج إقليميـة للدعـوة وبنـاء القـدرات مـن أجـل نوع النشاط  �
توسيع نطاق األعمال اليت تقوم ا عـدة وزارات وبرامـج لوقايـة الشـباب مـن 

اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز 
وضع املبادئ التوجيهية للسياسات العامة والربامج وتعزيزها ونشرها   �

ميزانية برامج األمم املتحدة: الربنامج العادي للتعاون التقين وحساب التنمية مصدر متويل التعاون التقين  �
الصناديق االستئمانية للتعاون التقين   �

الدعم املقدم من املنسقني املقيمني الشبكة امليدانية  �
الربنامج املشترك املعين باإليدز، والشركاء من اتمع املدين الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها  �  

 اللجنة االقتصادية ألفريقيا 

فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز والتنمية الدور  �
أنشطة الدعوة واحلوار بشأن السياسات العامة حمور التركيز  �

التدريب يف تنمية القدرات على مراعاة اجلوانب اجلنسانية   �
إدراج املوضوعني يف صلب االستراتيجيات واخلطط اإلمنائية   �
ـــة   توفـري املعلومـات والتكنولوجيـا املتعـددة الوسـائط مـن أجـل اإلعـالم والتوعي �

على نطاق واسع 
مسـاعدة منتديـات السياسـات العامـة لبنـاء توافـق يف اآلراء بشـــأن األولويــات نوع النشاط  �

والسياسات واإلجراءات 
الدعـوة واخلدمـــات االستشــارية الــيت تركــز علــى قضايــا حمــددة مــن قضايــا   �

السياسة العامة 
تقدمي املساعدة على البحث ووضع السياسات العامة   �
املساعدة على إجياد قيادة وطنية جامعة وسباقة إىل املبادرة   �
دعم إدماج الشواغل املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشـرية/اإليـدز يف وزارات   �

اإلعالم 
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تقـدمي املشـورة املتعلقـة بسياسـة توســيع نطــاق اخلدمــات الــيت تتبــادل أفضــل   �
ما عندها من ممارسات 

التعجيل بإجراءات التصدي على الصعيدين العاملي واإلقليمي عن طريق:   �
تكثيف أنشطة الدعوة على الصعيد القطري   -
تعبئة الفاعلني األساسيني   -
اغتنــام الفــرص الرئيســية مثــل املنتديــات واملؤمتــرات العامليــــة واإلقليميـــة   -

للهيئات احلكومية الدولية 
األموال األساسية للجنة االقتصادية ألفريقيا مصدر متويل التعاون التقين  �

الربنامج املشترك املعين باإليدز، وبرنامج الدعم الذي يقدمـه الربنـامج اإلمنـائي   �
لتطوير السياسات العامة والربامج 

املنظمات دون اإلقليمية املوجـودة يف مشـال أفريقيـا وشـرقها وغرـا ووسـطها الشبكة امليدانية  �
واجلنوب األفريقي 

الربنامج املشترك املعين باإليدز، والربنامج اإلمنائي، والبنـك الـدويل، ومصـرف الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها  �
التنمية األفريقي، واالحتاد األفريقي 

اللجنة املعنية بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز واحلكم الرشيد يف أفريقيا الربامج اخلاصة  �   
مناقشة: 

تتيــح جتربــة منظومــة األمــم املتحــدة يف التعــامل مــــع وبـــاء فـــريوس نقـــص املناعـــة 
البشرية/اإليدز العديد مـن العـرب القيمـة بشـأن اهلـدف العـام املتمثـل يف حتقيـق التسـاوق حينمـا 
تؤدى هيئات ال عد هلا أدوارا متخصصة - سواء داخـل منظومـة األمـم املتحـدة أو خارجـها. 
وجيب القول يف بادئ األمر إن برنامج األمم املتحدة املشترك املعين باإليدز ال يعين فقط أمانـة 
الربنـامج. فـهو برنـامج مشـترك بـني األطـراف الثمانيـة الـيت متولـه. ولـذا فـإن عبـارة �الربنــامج 
املشترك� تشمل أمانته واألنشطة املتعلقة بفريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز والـيت تضطلـع 

ا الوكاالت الثمانية املشاركة يف متويله. 
ــنوات  ويسلــــط التقييـم الــــذي ُأجـــــري ألعمــــال الربنـامج املشـترك خـالل مخـس س
(UNAIDS/PCB(13)/02.2) الضـوء علـى عـدد مـن القضايـا ذات املوضـوع مـن حيـــث زيــادة 
تنسيق جهود الربنامج املشترك، واليت ميكن أيضا أن تتخذ إطارا قيمـا لبحـث املسـائل املالزمـة 

لتنسيق أعمال توفري املساعدة التقنية. 
والكيانات الرئيسية العاملة يف جمال فريوس نقص املناعـة البشـرية/اإليـدز كمـا وردت 
ــــامج املشـــترك املعـــين بـــاإليدز.  يف اجلــدول أعــاله كلــها وكــاالت مشــاركة يف متويــل الربن
أما الكيانات األخرى املبينة فيه فكلها مشاركة كعناصر منطقية لتكليفاـا اخلاصـة. وال يقـدم 
ـــات اإلداريــة  هـذا التقريـر أكـثر ممـا قدمـه االسـتعراض الدقيـق واملـدروس الـذي قـامت بـه اهليئ
ـــواردة يف تقريــر  وإدارات مجيـع الوكـاالت املشـاركة يف متويـل الربنـامج املشـترك للتوصيـات ال

التقييم اخلمسي للربنامج املشترك املعين باإليدز الذي جيري إعداده حاليا. 
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التذييل كاف 
املسألة ١٠ - املرأة واملسألة اجلنسانية 

  
أنشطة التعاون التقين املتصلة باملرأة واملسألة اجلنسانية   

 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة الدور  �

السياسات املوالية للفقراء والربامج الرامية إىل بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية حمور التركيز  �
تعزيز بيئة مواتية لسياسة متكن من اختـاذ إجـراءات تراعـي نـوع اجلنـس ومتكـني   �

املرأة 
بناء شراكات ورصيد من املعارف لدعم البلدان يف الربجمة اجلنسانية   �

إدماج املساواة بـني اجلنسـني كـهدف أساسـي يف مجيـع اـاالت الربناجميـة ذات نوع النشاط  �
األولوية 

تنســيق اســتجابة األمــم املتحــدة للجــهود اإلمنائيــة للبلــدان الراميــــة إىل بلـــوغ   �
األهداف اإلمنائية لأللفية مبا يف ذلك اهلدف ٣ 

إرساء استراتيجيات للحد من الفقر   �
تنمية القدرات الوطنية   �
التحليل اجلنساين لسياسات االقتصاد الكلي   -
الفقر   -
احلكم   -
فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز  
البيئة والطاقة   -
األزمات، واالنتعاش، وحقوق اإلنسان للمرأة   -
استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التنمية   -

موارد الربنامج اإلمنائي األساسية والتكميلية مصدر متويل التعاون التقين  �
مكاتب يف ١٣١ بلدا الشبكة امليدانية  �

٩ مرافق ملوارد دون إقليمية   �
صالت واسعة النطاق داخليا مع منظومة األمم املتحدة برمتها، وخارجيا الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها  �

شبكة األمم املتحدة املشتركة بني الوكاالت واملعنية باملساواة بني اجلنسني   �  
 منظمة األمم املتحدة للطفولة 

لكل طفل - الصحة، والتعليم، واملساواة، واحلماية الدور  �
تعليم الفتيات حمور التركيز  �

ـــع جمــاالت   تعزيـز متكـني املـرأة ومشـاركتها الكاملـة وعلـى قـدم املسـاواة يف مجي �
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اتمع 
تشجيع إاء التقاليد والتحيزات الضارة فيما يتعلق بنوع اجلنس   �

املساعدة يف إعداد التقارير الوطنية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة نوع النشاط  �
تيسري فرص احلصـول علـى االئتمـان، والتدريـب اإلداري لتعزيـز االعتمـاد علـى   �

الذات اقتصاديا 
تقدمي الدعم التقين واملباشر لتعليم الفتيات   �
تقدمي أنواع من الدعم لألنشطة املناهضة لتشويه األعضاء التناسلية لإلناث   �
اقتسام املعلومات للدعوة ضد الزواج املبكِّر   �

املوارد العادية والتكميلية لليونيسيف مصدر متويل التعاون التقين  �
أكثر من ٢٠٠ مكتب ميداين الشبكة امليدانية  �

٨ مكاتب إقليمية   �
الشـراكة يف جمـال االسـتراتيجيات املسـتدامة لتعليـــم الفتيــات (مــع إدارة التنميــة الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها  �

الدولية والبنك الدويل) 
اللجان الوطنية لليونيسيف يف ٣٧ بلدا   �

مركز �إينوشينيت� لألحباث التابع لليونيسيف الربامج اخلاصة  �  
صندوق األمم املتحدة للسكان 

زيادة املساواة بني اجلنسني وإمكانية الوصول إىل الصحة اإلجنابية الدور  �
توفري الصحة اإلجنابية اجليدة للجميع حمور التركيز  �

إجياد التوازن بني ديناميكيات السكان والتنمية االجتماعية واالقتصادية   �
املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة   �

املساعدة يف حتسني نوعية اخلدمات الصحية اإلجنابية وإمكانية احلصول عليها ط  �
املساعدة يف التصدي للممارسات الضارة بصحة املرأة   �

املساعدة يف وضع خطـط التنميـة الوطنيـة والقطاعيـة لتلبيـة برنـامج عمـل املؤمتـر   �
الدويل للسكان والتنمية 

املساعدة يف وضع قاعدة بيانات سكانية مصنفة حسب نوع اجلنس   �
املساعدة يف زيادة املعلومات املتعلقة بقضايا اجلنسني   �

املوارد العادية والتكميلية لصندوق األمم املتحدة للسكان  ون التقني  �
١٠٤ مكاتب ميدانية الشبكة الميدانية  �

أفرقة اخلدمة التقنية النظرية (مع الوكاالت الشريكة (يف ٩ بلدان))   �
توزيـع أخصـائيي اخلدمـة االستشـارية التقنيـة علـى مقـار منظمـة العمـــل الدوليــة الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها  �

ومنظمة األغذية والزراعة واليونسكو ومنظمـة الصحـة العامليـة وصنـدوق األمـم 
املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة وبرنـامج األمـم املتحـدة املشـترك املعـين بفـــريوس نقــص 
املناعة البشرية/اإليدز (اليونيـدز) - برنـامج الشـراكات االسـتراتيجية لوكـاالت 

األمم املتحدة  
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الربنامج االستشاري التقين الربامج اخلاصة   
صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة 

العمل املبدع واحلفاز من أجـل املسـاواة بـني اجلنسـني علـى الصعيـد القطـري الدور  �
ويف سائر منظومة األمم املتحدة 

تعزيز أمن املرأة االقتصادي وحقوقها االقتصادية حمور التركيز  �
تدعيم القيادة النسائية يف احلكم وبناء السالم   �
تشجيع حقوق اإلنسان للمرأة والقضاء على العنف ضـد املـرأة، مبـا يف ذلـك يف   �

سياق فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز 
الدعوة إلدراج قضايا املساواة بـني اجلنسـني وحقـوق املـرأة يف برنـامج السياسـة حمور النشاط  �

العامة 
بنـاء قـدرات املنظمـــات والشــبكات النســائية للدعــوة مــن أجــل املســاواة بــني   �

اجلنسني وحقوق املرأة 
بناء الشراكات بني احلكومات واتمع املدين ووكاالت األمم املتحـدة يف دعـم   �

املساواة بني اجلنسني 
زيادة واختبار النهج اإلبداعيـة لتعميـم مراعـاة املنظـور اجلنسـاين وتعزيـز حقـوق   �

اإلنسان للمرأة 
بنـاء قـاعدة للمعـارف املتعلقـة باالسـتراتيجيات الناجحـة لتحقيـــق املســاواة بــني   �

اجلنسني 
تربعات املاحنني الثنائيني القتسام التكاليف األساسية وللصناديق االستئمانية مصدر متويل التعاون التقين  �

املؤسسات اخلاصة، مبـا فيـها مؤسسـة األمـم املتحـدة واملنظمـات غـري احلكوميـة   �
الدولية 

مسامهات من اللجان الوطنية لصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة   �
مدراء الربامج اإلقليمية يف ١٥ بلدا الشبكة امليدانية  �

املستشارون املواضيعيون اإلقليميـون بشـأن السـالم واألمـن (٣) وفـريوس نقـص   �
املناعة البشرية/اإليدز (١) 

مستشار جنساين تابع لنظام املنسقني املقيمني يف بلد واحد   �
صنـدوق مرتبـــط بربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي يعمــل يف تعــاون وثيــق مــع الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها  �

الربنامج اإلمنائي 
مذكرات تفاهم عاملية مع اليونيدز واملنظمة الدولية للـهجرة؛ ومذكـرات تفـاهم   �

ملناطق حمددة مع املنظمات األخرى يف األمم املتحدة 
االشـتراك مـع صنـدوق األمـم املتحـــدة اإلمنــائي للمــرأة يف رئاســة فرقــة العمــل   �

ـــــة  املشـــتركة بـــني الوكـــاالت واملعنيـــة بنـــوع اجلنـــس وفـــريوس نقـــص املناع
البشرية/اإليدز 

اللجان الوطنية لصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة يف ١٩ بلدا   �
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ـــة املوحــدة يف إطــار عمــل األمــم   رئاسـة فرقـة العمـل املعنيـة بالتقييمـات القطري �
ــــم املتحـــدة املشـــتركة بـــني  املتحــدة للمســاعدة اإلمنائيــة والتابعــة لشــبكة األم

الوكاالت واملعنية باملساواة بني اجلنسني 
عضـو يف فرقـة العمـل املعنيـة بتكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت التابعـة لألمـــم   �

املتحدة وفرقيت العمل ١ و ٣ التابعتني ملشروع األلفية   
 متطوعو األمم املتحدة 

تعبئة املتطوعني املؤهلني وتشجيع التطوع الدور  �
توفري وتعبئة املتطوعني للمساعدة يف حتقيق املساواة والتطور للمرأة حمور التركيز  �
املساعدة يف تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف منظومة األمم املتحدة نوع النشاط  �

املساعدة يف ضمان مراعاة مجيع شواغل املساواة بني اجلنسني يف مجيـع األنشـطة   �
الربناجمية واإلدارية واملالية واملتعلقة بالسياسات ويف اإلجراءات التنظيمية 

تعبئة النساء للقيام بدور أكثر إجيابية يف السياسات واالقتصاد والثقافة   �
صندوق التربعات اخلاص ملتطوعي األمم املتحدة مصدر متويل التعاون التقين  �

الربنامج اإلمنائي ووكاالت األمم املتحدة األخرى   �
منح املاحنني الثنائيني، ومسامهات البلد املضيف   �

العمل عن طريق املكاتب امليدانية للربنامج اإلمنائي املوجودة يف ١٣١ بلدا الشبكة امليدانية  �
صـالت واسـعة النطـاق مـع الوكـاالت األخـرى يف األمـم املتحـــدة، واملصــارف الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها  �

اإلمنائية املتعددة األطراف، واملنظمات غري احلكومية، واملنظمات اتمعية   
برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز (اليونيدز) 

ــــة األمـــم املتحـــدة املنســـق لفـــريوس نقـــص املناعـــة الدور  ضمــان تصــدي منظوم �
البشرية/اإليدز 

النساء والفتيات بوصفهن األكثر تعرضا للوباء حمور التركيز  �
املعلومات االستراتيجية الالزمة لتوجيه جهود الشركاء   �
تعقب ورصد وتقييم الوباء وإجراءات التصدي له   �
تنمية اخنراط اتمع املدين وشراكته   �
تعبئة املوارد املالية والتقنية والسياسية   �

دعم تعبئة املوارد وبرجمة اإلجراءات الراميـة إىل توفـري اختيـارات معيشـية أفضـل نوع النشاط  �
للفتيات والنساء مبا يف ذلك 

االلتحاق املستمر باملدارس   -
احلماية القانونية   -
األمن يف مكان العمل   -
خدمات الرعاية الصحية واالجتماعية احملددة األهداف   -
دعم األنشطة اليت تقوي صمود املرأة وقدرا على محاية صحــة أسـرا وطريقـة   �
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معيشتها 
دعم األنشطة اليت تساعد على محاية العاملني يف جمال الصحة اجلنسية   �

مسامهات أساسية وتكميلية يف اليونيدز مصدر متويل التعاون التقين  �
مسامهات أساسية وتكميلية للمشتركني يف رعاية اليونيدز   �
جمموعة منوعة من املنظمات غري احلكومية ومصادر القطاع اخلاص   �

املنسقون املقيمون التابعون لألمم املتحدة الشبكة امليدانية  �
دعم إضايف من موظفي املكاتب امليدانية يف الوكاالت املشتركة يف الرعاية   �
دعم موظفي أمانة اليونيدز ألفرقة األمم املتحدة املواضيعية املعنية بفريوس نقـص   �

املناعة البشرية/اإليدز يف ٦٠ بلدا 
صـالت واسـعة النطـاق مـع املشـتركني يف الرعايـة وغريهـا مـــن كيانــات األمــم الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها  �

املتحدة 
االحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر   �
جمموعة منوعة من املنظمات غري احلكومية الوطنية والدولية   �
الـس الـدويل للمنظمـات املعنيـة بـاإليدز، الشـبكة العامليـة لألشـخاص املصــابني   �

بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز، التجمع الدويل للمصابـات بفـريوس نقـص 
املناعة البشرية/اإليدز، شبكة البحوث العامليـة املعنيـة بالوقايـة مـن فـريوس نقـص 
املناعـة البشـرية بـني متعـاطي املخـدرات، وائتـالف تيسـري املعاجلـة الـدويل التـــابع 

للجمعية الدولية لإليدز، وهيئات كثرية أخرى 
الشراكة الدولية ملكافحة اإليدز يف أفريقيا الربامج اخلاصة  �  
 البنك الدويل 

إجـراءات مراعيـة لنـوع اجلنـس مـن أجـل احلـــد مــن الفقــر وتشــجيع النمــو الدور  �
االقتصادي 

عملية التكامل االستراتيجية التركيز  �
التشخيص الشامل   �
التدخالت اإلنتقائية   �

مواقع معلومات على شبكة اإلنترنت، وأفضل املمارسات ودراسات حلاالت نوع النشاط  �
إدماج دعم التعاون التقين يف إقراض املشاريع/الربامج   �
تعليم الفتيات   -
الصحة والتغذية والسكان   -
الزراعة واملياه واإلصحــاح، والطاقـة، والنقـل، والتنميـة اتمعيـة واإلصـالح   -

القانوين 
التقييم اجلنساين القطري الذي يعد جلميع البلدان املقترضـة الناشـطة - جيـب أن   �

حتـدد اإلجـراءات املراعيـة لنـوع اجلنـس واهلامـة للحـد مـن الفقـر وحتقيـــق النمــو 
االقتصادي 

التغلب على أوجه عدم املساواة بني اجلنسني ورأب الفجوة الرقمية   �
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أموال القروض واملنح املقدمة من البنك الدويل مصدر متويل التعاون التقين  �
أموال املاحنني االستئمانية   �
ـــاة املنظــور اجلنســاين يف   الصنـدوق االسـتئماين للحكومـة النروجييـة لتعميـم مراع �

البنك الدويل 
مكاتب يف أكثر من ١٠٠ بلد عضو الشبكة امليدانية  �

ـــة الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها  الشـراكة مـن أجـل االسـتراتيجيات املسـتدامة لتعليـم الفتيـات (مـع إدارة التنمي �
الدولية واليونيسيف) 

صـالت واسـعة مـع احلكومـات، واملنظمـات غـري احلكوميــة، ووكــاالت األمــم   �
املتحدة وغريها من املاحنني 

الفريق االستشاري اخلارجي للمسائل اجلنسانية   �
الس االستشاري املعين باملسائل اجلنسانية يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا   �
الفريــق العــامل املعــين بنــوع اجلنــس يف منظمــــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان   �

االقتصادي/جلنة املساعدة اإلمنائية 
جلنة وضع املرأة باألمم املتحدة   �

الس املعين باملسائل اجلنسانية والتنمية الربامج اخلاصة  �
شبكة نوع اجلنس (موقع على اإلنترنت لنشر املواد ذات الصلة بنوع اجلنس)   �
سلسلة احللقات الدراسية املعنية بنوع اجلنس والفجوة الرقمية   �  

مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني 
محاية الالجئني الدور  �

محاية الالجئات حمور التركيز  �
تنظيـم واختبـــار األنشــطة الراميــة إىل منــع العنــف اجلنســي ضــد الالجئــات يف نوع النشاط  �

املخيمات والتصدي له 
أنشطة متعددة القطاعات ملعاجلة العنف اجلنسي والقائم على نوع اجلنس   �
ــاء   متكـني الالجئـات والعـائدات مـن اإلشـتراك يف مبـادرات فـض الصراعـات وبن �

السالم 
تدريب املوظفني والالجئني على تعزيز محاية املرأة   �
نشر املمارسات السليمة   �

مسامهات من املوارد العادية والتكميلية يف مفوضية شؤون الالجئني مصدر متويل التعاون التقين  �
امليزانية العادية لألمم املتحدة   �
جمموعة منوعة من املاحنني احلكوميني الدوليــني واملؤسسـات اخلاصـة واملنظمـات   �

غري احلكومية وغريها من املاحنني اخلاصني 
مكتب أو أكثر يف حوايل ١٢٠ بلدا الشبكة امليدانية  �

اليونيسـيف وبرنـامج األغذيـة العـاملي ومنظمـة الصحـــة العامليــة ومنظمــة العمــل الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها  �
الدولية والربنامج اإلمنائي ومكتـب تنسـيق الشـؤون اإلنسـانية ومفوضيـة حقـوق 
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اإلنسان وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية وإدارة عمليـات حفـظ السـالم 
والبنك الدويل 

حركة الصليب األمحر واهلالل األمحر   �
املنظمة الدولية للهجرة و ٥٠٠ منظمة غري حكومية   �
املعهد الدويل للقانون اإلنساين   �
جلنة املرأة لالجئات واألطفال   �  

مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان 
تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية الدور  �

 
األبعاد املتعلقة حبقوق اإلنسان من مسألة عدم املساواة بني اجلنسني، مبا فيها: حمور التركيز  �

احلقوق اجلنسية واإلجنابية   -
املمارسات التقليدية الضارة   -

نوع النشاط 
دعم تبين ج مراع حلقوق اإلنسـان يف جمـال تعميـم املنظـور اجلنسـاين يف كـامل  �

منظومة األمم املتحدة. 
دعم أنشطة الشبكة اجلنسانية وإنشاء آليات مؤسسية إضافية   �
تدريب املوظفني وتوعية اجلهات املنوطة ا واليات آليات حقوق اإلنسان   �

 
توفـري األدوات الالزمـة لدمـــج مســائل حقــوق املــرأة يف الربجمــة علــى املســتوى  �

القطري 

 
تقدمي املساعدة يف جمال وضع التشريعات، والربامج والسياسـات ملعاجلـة تعريـض  �

املهاجرات، بوجه خاص، للممارسات التقليدية الضارة 

 
تقـدمي املسـاعدة لألطـراف الفاعلـة يف اتمـع املـدين يف مـا خيـص الرصـد الفعـــال  �

ملسائل حقوق اإلنسان والدعوة هلا 
املشروع العاملي لتعزيز برامج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان   �
تدريب حفظة السالم يف جمال حقوق اإلنسان   �

 
تقدمي املساعدة إىل الـدول والوكـاالت احلكوميـة الدوليـة يف مـا خيـص املبـادرات  �

والصكوك القانونية املناهضة لالجتار 
امليزانية الربناجمية لألمم املتحدة: الربنامج العادي للتعاون التقين وحساب التنمية مصدر متويل التعاون التقين  �

 
التربعات من احلكومات، واملنظمات غـري احلكوميـة، واملؤسسـات، وغريهـا مـن  �

املاحنني من القطاع اخلاص 
صندوق األمم املتحدة للتربعات للتعاون التقين يف جمال حقوق اإلنسان   �

منسقو األمم املتحدة املقيمون الشبكة امليدانية  �
املمثلون اإلقليميون يف ستة بلدان   �
مكاتب الرصد يف ستة بلدان   �

إدارة عمليات حفظ السالم، وإدارة الشؤون السياسـية، ومكتـب األمـم املتحـدة الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها  �
خلدمات املشاريع، وكيانات أخرى تابعة لألمم املتحدة 
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اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان   �
اللجنة املعنية بـاحلقوق االقتصاديـة واالجتماعيـة 
والثقافيـة؛ جلنـة القضـاء علـى التميـيز العنصــري؛ 

 جلنة مناهضة التعذيب؛ جلنة حقوق الطفل 
برنـامج تعزيـز حقـوق اإلنسـان املشـترك بـني مفوضيـة حقـوق اإلنسـان وبرنــامج الربامج اخلاصة  �

األمم املتحدة اإلمنائي 
إدارة الشـؤون االقتصاديـة واالجتماعيـة التابعـــة 

 لألمم املتحدة شعبة النهوض باملرأة 
املسائل اجلنسانية والنهوض باملراة الدور  �

تعميم املنظور اجلنساين حمور التركيز  �
دور املرأة يف بناء السالم   �
حقوق اإلنسان اخلاصة باملرأة، واالجتار يف النساء، وممارسة العنف ضد املرأة   �
التغري التكنولوجي واملساواة بني اجلنسني   �
التصديـق علـى اتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع أشـكال التميـيز ضـد املـرأة، واإلبـــالغ   �

عنها وتنفيذها 
املرأة وصنع القرار السياسي   �
التخطيط وامليزنة املراعيان للشؤون اجلنسانية   �

تقـدمي املسـاعدة يف مـا يتعلـق بـالتصديق علـى اتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع أشـكال نوع النشاط  �
التمييز ضد املرأة، وتنفيذها 

بناء القدرات املتعلقة بالتزامات اإلبالغ   -
عقد ندوات قضائية للمحامني والقضاة   -
بناء قدرات األجهزة الوطنية   �
املساعدة يف تعزيز دور املرأة يف مرحلة بناء السالم التالية للصراعات   �
تطوير تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وبناء القدرات يف هذا اال   �
بناء القدرات املتعلقة بتعميم املنظور اجلنساين   �
التدريب يف جمال بناء السالم ودعم إقامة الشبكات املتعلقة بذلك   �

امليزانية الربناجمية لألمم املتحدة � حساب التنمية والباب ٢١ مصدر متويل التعاون التقين  �
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي   �
أموال املاحنني االستئمانية   �

يتم دعمها من طرف منسقي األمم املتحدة املقيمني واللجان اإلقليمية الشبكة امليدانية  �
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، صندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة، مفوضيـة الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها  �

حقوق اإلنسان، اللجان اإلقليمية، االحتاد الربملاين الدويل 
األجهزة الوطنية للمرأة   �
جلنة اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة (٢٣ خبريا)   �



03-52983169

A/58/382

اللجنة األفريقية املعنية باملرأة والسالم والتنمية   �
شبكة ر مانو   �

ـــــم  اللجنــــة االقتصاديــــة ألوروبــــا التابعــــة لألم
 املتحدة 
تعزيز التعاون االقتصادي بني الدول األعضاء الدور  �

تشـجيع روح املبـادرة التجاريـة (النسـاء والشـباب) إقامـة روابـط مـع املؤسسـات حمور التركيز  �
عرب الوطنية واملؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم 

التركيز اجلغرايف   �
البلدان غري الساحلية (بلدان آسيا الوسطى وأرمينيا)   -
البلـدان املتـأثرة بالصراعـات (بلـــدان جنــوب شــرق أوروبــا وبلــدان منطقــة   -

جنوب القوقاز) 
بناء القدرات (التدريب، حلقات العمل، احللقات الدراسية) نوع النشاط  �

املساعدة يف اجتذاب الشركاء/املستثمرين للقيام باملشاريع   �
إعداد املشاريع   �
مجع األموال   �
إنشاء املؤسسات ووضع السياسات   �
تقدمي املساعدة يف جمال وضع املعايري للسلع مثـل األغذيـة والفواكـه واألعشـاب،   �

والتقيد ا 
امليزانية الربناجمية لألمم املتحدة: الربنامج العادي للتعاون التقين وحساب التنمية مصدر متويل التعاون التقين  �

الصناديق االستئمانية احمللية و/أو العامة للجنـة االقتصاديـة ألوروبـا التابعـة لألمـم   �
املتحدة 

موارد املنظمات املستضيفة   �
مشاريع أخرى وآليات متويل خمصصة   �

يدعمها منسقو األمم املتحدة املقيمون الشبكة امليدانية  �
برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي، منظمـة األمـم املتحـدة للتنميـة الصناعيـة، منظمـة الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها  �

التجارة العاملية، مؤمتـر األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة، االحتـاد الـدويل لنقابـات 
العمـال، إدارة الشـؤون االقتصاديـة واالجتماعيـة التابعـة لألمـم املتحـدة، املنظمـــة 
ــــة، اللجنـــة االقتصاديـــة ألفريقيـــا، اللجنـــة االقتصاديـــة  العامليــة للملكيــة الفكري

واالجتماعية لغرب آسيا 
االحتاد األورويب  �

غرفة التجارة العاملية  �
طائفة واسعة من اموعات دون اإلقليمية واملبادرات التعاونية  �

روابـط مـع فرقـة العمـل املعنيـة ببنـاء القـدرات يف جمـال التجـارة والبيئـــة والتنميــة الربامج اخلاصة  �
التابعة لربنامج األمم املتحدة للبيئة � األونكتاد 

برنامج النقاط املضاعفة   �
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الربنامج اخلاص القتصادات آسيا الوسطى   �
بالتعاون مع اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ   -

اللجنــــة االقتصاديــــة ألفريقيــــا التابعــــة لألمـــــم 
املتحدة 

 

تعميم املنظور اجلنساين يف السياسات والربامج الدور  �
دمج الشواغل اجلنسانية يف السياسات والربامج اإلمنائية حمور التركيز  �

تشجيع التمكني االقتصادي للمرأة   �
اخلدمات االستشارية اإلقليمية بناء على الطلب نوع النشاط  �

حلقات عمل وحلقات دراسية  تدريبية   �
دعم بناء قدرات اخلدمات القانونية يف اتمعات احلضرية والريفية   �
تشجيع التعليم األساسي للفتيات   �

امليزانية العادية لألمم املتحدة مصدر متويل التعاون التقين  �
األموال االستئمانية   �

٥ مراكز إمنائية دون إقليمية الشبكة امليدانية  �
الدعم املقدم من منسقي األمم املتحدة املقيمني   �

املنتدى اإلمنائي األفريقي الربامج اخلاصة  �
اللجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة آلســيا واحمليــط 

اهلادئ 
 

التنمية من خالل التعاون والتكامل على املستويني اإلقليمي ودون اإلقليمي الدور  �
تعميم املنظور اجلنساين والتمكني االقتصادي للمرأة حمور التركيز  �

تنمية روح املبادرة التجارية لدى املرأة   �
سد الفجوة الرقمية بني اجلنسني   �
تشجيع وجود املرأة يف احلكم احمللي   �
املساعدة يف مكافحة انتـهاكات حقـوق املـرأة القائمـة علـى نـوع اجلنـس، مبـا يف   �

ذلك االجتار 
الدورات والنماذج التدريبية للموظفني الوطنيني نوع النشاط  �

وضع املبادئ التوجيهية للسياسات والربامج ونشرها   �
حتديد أفضل املمارسات وتقامسها   �
تنفيذ املشاريع اإليضاحية/الرائدة   �
املهام االستشارية   �

امليزانية الربناجمية لألمم املتحدة: الربنامج العادي للتعاون التقين وحساب التنمية مصدر متويل التعاون التقين  �
األموال االستئمانية   �
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي   �
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اللجنــة االقتصاديــة ألمريكـــا الالتينيـــة ومنطقـــة 
البحر الكارييب 

 

التنمية من خالل التعاون والتكامل على املستويني اإلقليمي ودون اإلقليمي الدور  �
تعميم املنظور اجلنساين وتعزيز األجهزة الوطنية حمور التركيز  �

ــة   التمكـني االقتصـادي والسياسـي للمـرأة مـن خـالل تنميـة روح املبـادرة التجاري �
لدى املرأة وتشجيع وجود املرأة يف احلكم احمللي 

سد الفجوة الرقمية بني اجلنسني   �
توفري اإلحصاءات اجلنسانية مبا يف ذلك استخدام الوقت واألعمــال غـري مدفوعـة   �

األجر اليت تقوم ا املرأة 
املساعدة يف مكافحة انتـهاكات حقـوق املـرأة القائمـة علـى نـوع اجلنـس، مبـا يف   �

ذلك االجتار 
الدورات والنماذج التدريبية للموظفني الوطنيني نوع النشاط  �

وضع املبادئ التوجيهية للسياسات والربامج ونشرها   �
حتديد أفضل املمارسات وتقامسها   �
تنفيذ املشاريع اإليضاحية/الرائدة   �
املهام االستشارية   �

امليزانية الربناجمية لألمم املتحدة: الربنامج العادي للتعاون التقين وحساب التنمية مصدر متويل التعاون التقين  �
األموال االستئمانية   �
وكاالت األمم املتحدة األخرى   �

مقران دون إقليميان و ٤ مكاتب قطرية الشبكة امليدانية  �
الفريق العامل املواضيعـي املشـترك بـني الوكـاالت املعـين بتمكـني املـرأة واملسـاواة الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها  �

بني اجلنسني 
 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا 

التنمية من خالل التعاون والتكامل على املستويني اإلقليمي ودون اإلقليمي الدور  �
إعادة إدماج النساء والشباب واملعوقني يف اتمع يف الفترة الالحقة للصراعات حمور التركيز  �

دعم املنظمات النسائية غري احلكومية � مبا فيها تلك اليت تركز على الشابات   �
متكني األسرة العربية   �

تعميم املسائل اجلنسانية نوع النشاط  �
وضع برامج إحصائية للشؤون اجلنسانية   �
النماذج واملواد وحلقات العمل التدريبية   �
اخلدمات االستشارية   �
مشاريع ميدانية أخرى   �

امليزانية الربناجمية لألمم املتحدة: الربنامج العادي للتعاون التقين وحساب التنمية مصدر متويل التعاون التقين  �
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الصندوق العريب للتنمية االقتصادية واالجتماعية والبنك اإلسالمي للتنمية   �
متويل املشاريع من املاحنني الثنائيني   �

ال توجد الشبكة امليدانية  �
صناديق األمم املتحدة األخرى، وبراجمها ووكاالا املتخصصة الصالت داخل األمم املتحدة وخارجها  �

جامعة الدول العربية واملنظمات التابعة هلا   �
منظمة اخلليج لالستشارات الصناعية   �
املعهد األملاين االحتادي للعلوم األرضية واملوارد الطبيعية   �
املعهد األملاين للتعاون التقين   �
معهد هندسة اهلياكل األساسية واهلندسة املائية والبيئية هلولندا   �  

املناقشة 
كانت مسألة تعميم االعتبارات املتعلقة باملرأة والقضايا اجلنسانية حمور تركـيز اجلـهود 
الرئيسية اليت بذلتها معظم كيانات األمم املتحدة علـى امتـداد العقـد املـاضي. وبالنسـبة لبعـض 
الكيانات، كانت هذه املسأة أيضـا حمـور تركـيز خـاص ملشـاريع منفـردة. ويف اآلونـة القريبـة، 
ختلى برنامج األمم املتحدة اإلمنائي عن اعتبار هذه املسألة إحدى أولوياتـه القطاعيـة الرئيسـية، 
غري أنه احتفظ مبوظف مسؤول يكرس جهوده لوضع السياسات والدروس العمليـة، وللدعـوة 
يف نطـاق املنظمـة مـن أجـل إدمـاج قضايـا املـرأة واملسـائل اجلنسـانية إدماجـا كـــامال يف براجمــه 
األخرى. فضال عن ذلك، فإن لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي عالقـة عمـل وثيقـة مـع شـريكه، 
صنـدوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة. وقـد أخـذ الصنـدوق زمـام املبـادرة يف دعـم التنســـيق 
بشـأن مسـاءل املسـاواة بـني اجلنسـني. ومنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة (اليونيســـيف)، حبكــم 
توجهـها التـارخيي حنـــو األطفــال وأمــهام، وتركــيز براجمــها يف اآلونــة األخــرية علــى تعليــم 
الفتيـات، تشـكل بصـورة واضحـة طرفـا فـاعال رئيسـيا يف مـا خيـص املسـائل األساسـية للمـــرأة 
والقضايـا اجلنســـانية. وتقــوم كيانــات أخــرى مثــل برنــامج األمــم املنتحــدة املعــين بــاإليدز، 
ومتطوعي األمم املتحدة، ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئـني، ومفوضيـة األمـم املتحـدة 
حلقـوق اإلنسـان، واللجـان اإلقليميـة، بـأدوار تتعلـق ـذه املسـألة وتشـكل عنـاصر طبيعيـة مــن 

مسؤولياا الربناجمية األعم. 
وتسـلم مجيـع األطـراف الفاعلـة األخـرى بـالدور القيـادي إلدارة الشـؤون االقتصاديــة 
واالجتماعية/شعبة النهوض باملرأة يف جمال وضع املعايـري والسياسـات. غـري أن الشـعبة تشـارك 
أيضا يف بعض أنشطة التعاون التقنيـة األخـرى الـيت قـد تتوفـر يف جـهات أخـرى. ومـن مث فـإن 
االعتبارات اليت تنطبق عليها مماثلة جوهريا لتلك اليت أثـريت سـابقا عـن دور األمانـة العامـة يف 
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ما يتعلق بالصناديق والربامج. ومن املفترض أن أية اسـتنتاجات عـن إمكانيـة الترشـيد سـتكون 
مماثلة. 

وهناك طائفة مـن الصنـاديق والـربامج تشـارك يف دعـم أنشـطة الدعـوة بشـأن املسـائل 
ـــم هــذه املســائل يف مجيــع املنظمــات، فــإن  املتعلقـة بـاملرأة. ويف حـني أنـه يتعـني تشـجيع تعمي
األساس املنطقي لتمويل املشاريع من طائفة من املوارد اخلاصة بأنشـطة مشـاة ليـس واضحـا. 
ويوجد لدى برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، واليونيسـيف، وصنـدوق األمـم املتحـدة للسـكان، 

مجيعها، أولويات مهمة أخرى تسعى لتحقيقها. ولعل من املستصوب ترشيد هذه الوظيفة. 
 
 
 


